
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 13 de juny 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 Molinè, 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 Busquets i Grau
- Joan Orrit i Armengol
- Josep M. Castells i Curià
- Jordi  Mas i Bentanachs
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Joan Soldevila i Pagès
- Francesc Muñoz i Gaset
- Josep Mijana i Vilana
- Miquel Colom i Pich 

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

Excusa la seva assistència el conseller senyor Francesc Domingo i Barnils.

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

Assisteixen, amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents: 
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d'Aguilar
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà

Oberta  la sessió i  declarada pública per la  presidència,  comprovada pel Sr.  secretari 
l'existència del quòrum d'assistència necessari perquè la sessió pugui ésser válidament 
iniciada, es passa,  tot seguit, a conèixer dels assumptes següents 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. DICTAMEN SOBRE DENÚNCIA DEL CONVENI AMB DIVERSOS AJUNTAMENTS 
DE LA COMARCA EN MATÈRIA D’ABOCAMENTS DE TERRES I RUNAM

Es presenta  a  la  consideració  del  consistori  un  dictamen de la  Comissió  Informativa 
d’Infraestructures expressat en els següents termes:

Atès que el Consell Comarcal signà, l’any 1991, convenis amb diversos ajuntament de 
la comarca (Valls  del Valira,  Montferrer  i  Castellbó,  Valls  d’Aguilar,  Arsèguel,  Alàs i 
Cerc i Ribera de l’Urgellet) sobre delegació de competències municipals en matèria de 
protecció del medi,  mitjançant els quals el Consell Comarcal assumia l’organització i 
funcionament d’un servei de vigilància i control d’abocaments de materials procedents 
de desmunts i runes de la construcció, produïts dins del terme municipal a què s’estén 
la jurisdicció de cada ajuntament signant.

Atès  que,  en  aplicació  dels  esmentats  convenis,  el  Consell  Comarcal  aprovà  una 
ordenança  tècnica  per  la  qual,  i  sense  perjudici  de  les  atribucions  que  en matèria 
d’aquest  tipus  d’abocaments  corresponen  a  d’altres  instàncies  administratives  i  als 
propis ajuntaments, pel que fa a la concessió de la llicència urbanística i d’activitats, 
l’ens comarcal qualifica el projecte i ho aprova, si escau, des del punt de vista de la 
restauració dels terrenys i la seva integració al medi i a l’entorn paisajístic.

Atès  que,  en desenvolupament  de la  Llei  1/1993,  de 15 de juliol  sobre  residus,  la 
Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya dictà el Decret 201/1994, 
de 26 de juliol, pel qual es regula tota la matèria relativa a enderrocs i altres residus de 
la construcció, matèria sobre la qual els ajuntaments tenen les competències de control 
de la seva gestió mitjançant l’aplicació de les corresponents ordenances i reglaments 
dictats a l’empara de la legislació vigent. 

Atès que la Mancomunitat  d’Escombraries  de l’Alt  Urgell,  de la qual  formen part  la 
totalitat dels ajuntaments signants del conveni, llevat el de Valls d’Aguilar, gestiona en 
l’actualitat  un  abocador  d’enderrocs  i  runam  a  la  partida  de  Benabarre  del  terme 
municipal de Montferrer i Castellbó, actua com a gestora de residus i regula, mitjançant 
la corresponent ordenança,  els abocaments dels materials d’aquesta naturalesa,  raó 
per  la  qual  es  fa  innecessària  la  delegació  assumida  en  el  seu  dia,  pel  Consell 
Comarcal en l’esmentada matèria.

Atès  que el  pacte  sisè  del  conveni  signat  amb els  diferents  ajuntaments  preveu la 
possibilitat de resoldre-ho un cop finalitzat el període de la seva vigència o, si s’escau, 
de  les  seves  pròrrogues,  i  l’article  311.2  del  vigent  Reglament  d’obres,  activitats  i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat 179/1995, de 13 de juny,  
contempla  la  denúncia  d’un  conveni  com  a  una  actuació  mitjançant  la  qual  una 
administració interessada exercita l’opció d’oposar-se a la pròrroga automàtica d’aquell 
i aquest fet s’ha de notificar a les altres administracions que hi intervenen en el termini 
que el mateix conveni estableixi.

Atès  que  els  convenis  sobre  delegació  de  competències  municipals  en  matèria  de 
protecció  del  medi,  signats  amb  els  ajuntaments  abans  ressenyats,  es  troben  en 
l’actualitat en situació de pròrroga automàtica.



La Comissió proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels a c o r d s següents:

Primer. Denunciar, a l’empara de l’article 311.2 del vigent Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els convenis signats amb diversos ajuntaments de la comarca 
sobre delegació de competències municipals en matèria d’organització i funcionament del 
servei de vigilància i control d’abocaments de materials procedents de desmunts i runes 
de la construcció. 

Segon. Exercitar el Consell Comarcal l’opció d’oposar-se a prorrogar el dit conveni a partir 
de la data en què finalitzi el període de pròrroga actualment en curs amb cada ajuntament 
signant i notificar aquesta decisió als altres ens municipals interessats en el conveni.

Tercer. Continuar el Consell Comarcal exercint les facultats delegades pels ajuntaments 
en aquesta matèria respecte als abocadors autoritzats i actualment en funcionament fins a 
la seva clausura.

Quart.  Expressar la voluntat  de col.laborar,  a partir  d’ara,  amb els ajuntaments de la 
comarca en totes aquelles actuacions de la competència municipal relatives a la protecció 
del medi respecte de les quals aquells considerin oportú demanar dels serveis tècnics i 
jurídics de la corporació comarcal els pertinents informes i assessoraments.

Sotmès a debat el dictamen anterior, la presidència concedeix la paraula al portaveu del 
grup corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs, el qual afirma haver manifestat ja la 
seva  sorpresa  amb  el  simple  enunciat  d’aquest  punt  de  l’ordre  del  dia,  actitud  que 
corrobora també després de la lectura del dictamen. En aquest sentit, recorda al plenari  
que  fa  ja  dues  legislatures  el  Consell  Comarcal  va  demanar  als  ajuntaments  una 
delegació de competències en matèria de protecció del medi  per a l'establiment  d’un 
servei de vigilància i control d’abocaments de pedres i terres procedents de desmunts i de 
runam de la construcció, a l’empara de la qual  va ésser aprovada, en el seu dia, una 
Ordenança a nivell  comarcal a la qual els ajuntaments afectats varen prestar  la seva 
conformitat;  per  això  resulta  sorpenent,  diu,  que  després  d’uns  quants  anys  de 
funcionament d’aquesta delegació, l’equip de govern del Consell Comarcal, sense prèvia 
consulta a les parts afectades, torni ara enrera i de forma unilateral decideixi denunciar el 
Conveni  esgrimint   arguments  poc  fonamenats  i  gens  convincents,  i  menyspreant  al 
mateix temps, el compromis adquirit amb un municipi, Valls d’Agruilar, que no forma part 
de la Mancomunitat d’escombraries de l’Alt Urgell. Caldria pensar, diu el senyor Mas, que 
amb aquesta decisió el Consell Comarcal tractés de fugir  de tota responsabilitat  i,  en 
definitiva, el que això significa és el reconeixement encobert d’un fracàs en la gestió. De 
res serveix un Consell  Comarcal, continua dient el senyor Mas, si no és per a donar 
suport i prestar col.laboració als petits ajuntaments en actuacions en les que, com ara 
aquesta, resulta necessari el suport del Consell en estar aquells mancats dels mitjans 
personals i materials necessaris per a dur-les a terme. Per això,  i perquè el seu grup no 
vol ser còmplice, diu, d’una decisió no compartida, anuncia la seva abstenció al dictamen.
En torn de contestació, pren la paraula la presidenta, senyora Majoral, per a expressar el 
seu desacord amb les manifestacions del senyor Mas les quals demostren, al seu parer, 
que el conseller no ha entès o no ha volgut entendre el que es diu en el dictamen. En 
primer lloc, vol deixar constància del fet que han estat els propis ajuntaments afectats els 



que varen demanar, a través de la delegació atorgada, una actuació del Consell Comarcal 
en aquesta matèria degut la problemàtica creada per causa dels nombrossos camions de 
terres  i  runam  procedents  d’Andorra  que  passaven  la  frontera  i  abocaven  de  forma 
incontrolada  en  terrenys  de  municipis  del  voltant  de  la  Seu,  problema  al  qual  els 
ajuntaments no podien fer  front  per ells mateixos per la manca de mitjans humans i  
tècnics al seu abast i, per aquesta raó, havien demanat la col.laboració del Consell. Per 
altra  banda,  diu  la  senyora  Majoral,  el  Consell  no  tracta  d’amagar-se  ni  de  fugir  
responsabilitats  sinó d’acomodar-se a la  situació  actualment  existent  i  a  la  normativa 
vigent arran de la promulgació del Decret de la Generalitat  regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construccio. El dictamen, assenyala la presidenta, deixa clar que el 
Consell Comarcal  continuarà fent -se càrrec del seguiment i de les obres de restauració 
dels abocadors d’enderrocs procedents d’Andorra actualment en funcionament i, per altra 
part, respecta la competència de la Mancomunitat i dels ajuntaments que formen part de 
la  mateixa  pel  que  fa  als  abocaments  del  runam  de  la  construcció,  ja  que  el  propi 
president i alcalde de la Seu s’ha preocupat de recordar, a través d’una instrucció escrita 
adreçada als ajuntaments, que la Mancomunitat disposava d’un abocador per aquesta 
finalitat a la partida de Benabarre i recomanava no utilitzar ni autoritzar més instal.lacions 
d’aquesta naturalesa; per tant, diu la senyora presidenta, la postura de l’equip de govern 
comarcal és la de ser molt respectuosos amb les actuacions de la Mancomunitat i amb la 
normativa que les regula; és per això que  resumeix en els punts següents el plantejament 
que avui dia s’ha de donar al tema a la llum de la situació creada per la legislació vigent:: 
1. Els replenats de terrenys produïts a conseqüència de l’estracció d’àrids procedents de 
les  graveres  continuarà  essent  competència  dels  organismes  competents  de  la 
Generalitat  que  són  els  que  atorguen  les  oportunes  autoritzacions  i  assenyalen  els 
requisits  i  condicionaments  de  l’explotació  i  de  la  restauració  des  del  punt  de  vista 
medioambiental. 
2.  El  Consell  Comarcal  continuarà  exercint  les  seves  funcions  de  vigilància  i  control 
respecte  als  actuals  abocadors  de   terres  i  pedres  provinents  de  desmunts  i 
majoritàriament procedents d’Andorra a través de la Duana de la Farga de Moles, sense 
perjudici de les funcions que la legislació atribueix als propis ajuntaments   
3.  El  Consell  Comarcal  respeta  les  competències  que  la  Mancomunitat  assumeix,  a 
l’empara del Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
com a gestora del servei i posseidora d’un abocador d’aquesta naturalesa. 
4. El Consell Comarcal s’ofereix a prestar, a través d’informes i assessoraments, tot el 
suport tècnic i jurídic que sigui necessari sobre la matèria quan aquesta col.laboració li 
sigui demanada puntualment per un ajuntament tal com es fa igualment en qualsevol 
camp de la cooperació.  
     
En torn  de rèplica,  el  Sr.  Mas assenyala  que les explicacions  anteriors  no són gens 
aclaridores i no fan una altra cosa més que disfressar la realitat ja que l’abocador de la 
Mancomunitat i la carta adreçada per l’alcalde i president de la Mancomunitat no tenen res 
que veure amb el volum d’abocaments de runam procedents d’Andorra i el que sí queda 
clar en el dictamen és que el Consell Comarcal es desentendrà de la gestió des del mateix 
moment en què deixin de prestar servei els tres o quatre abocadors que actualment estan 
en funcionament.

La  senyora  Majoral  reitera  la  manca  de comprensió  del  senyor  Mas envers  el  tema 
plantejat i el que es diu en el dictamen, i es ratifica, pel que fa a la intervenció del Consell  



Comarcal sobre la matèria, en el contingut dels punts que, a modus de conclusió, varen 
quedar exposats en la última part de la seva intervenció anterior.

Conclòs el debat, la presidència sotmet a votació ordinària el dictamen de la Comissió.

I el Ple del Consell Comarcal, per 13 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions acorda 
aprovar, a tots els efectes legals, el dictamen de la Comissió d’Infraestructures abans 
transcrit, amb les propostes contingudes en el mateix .

3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 1995.

La corporació es dóna per assabentada del Decret de la Presidència núm. 5/96 pel qual 
s’aprova la liquidació del pressupost de l’entitat corresponent a l’exercici de 1995 i que 
presenta el resum següent: 

- Existència en caixa a 31-12-1995 ...............   14.765.224 PTA,-
- Pendent de cobrament a la mateixa data.....729.002.003 PTA.-

                  SUMA.............................................. 743.767.227 PTA-

- Pendent de pagar a la mateixa data ............ 737.228.517 PTA.-

                  SUPERÀVIT ....................................    6.538.710 PTA,-

4. RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE 
L’ENTITAT AL 31 DE DESEMBRE DE 1995

Examinada  la  rectificació  anual  preceptiva  de  l’inventari  general  de  béns,  drets  i 
obligacions del Consell Comarcal, redactada pel secretari i dictaminada favorablement per 
la  Comissió  Informativa  de Finances,  que  reflecteix  les  altes,  baixes  i  amortitzacions 
produïdes durant el darrer exercici, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat adopta el 
següent a c o r d :

Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns, drets i obligacions d’aquesta 
entitat referida al 31 de desembre de 1995, la qual presenta el resultat següent:
                                                    

ACTIU
Béns i drets:
- Valoració al 31.12.94 .................................................................... 645.391.514 PTA
- Altes durant l’exercici 1995 ...........................................................  29.277.220     “
- Baixes durant l’exercici 1995 ........................................................       224.000     “

Valoració al 31.12.95 .....................................................................  674.444.734  PTA 

PASSIU 



Obligacions :
- A 31.12.95 ...................................................................................    66.302.770 PTA
- Altes durant l’exercici 1995 .........................................................      1.000.000    “
- Baixes durant l’exercici 1995 ......................................................      7.081.962    “

Obligacions a 31.12.95 .................................................................    60.220.808    “

Patrimoni net ................................................................................  614.223.926 PTA

Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada pel secretari i amb 
el vistiplau de la Presidència,  al Govern Civil de Lleida i a la Delegació Territorial  del  
Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els articles 86 del Text Refòs 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 i 105.3 del Reglament del Patrimoni dels ens 
locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

5.  PLECS  DE  CLÀUSULES  ECONOMICOADMINISTRATIVES  QUE  HAURAN  DE 
REGIR  ELS  CONTRACTES  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  PÚBLIC  DE 
TRANSPORT COL.LECTIU D’ALUMNES DE L’ESO. CONVOCATÒRIA DE CONCURS 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI EN LES DIVERSES LÍNIES DE NOVA CREACIÓ.

Atesa la necessitat d’adjudicar la prestació del servei públic de transport escolar col.lectiu 
en  les  4  línies  de  nova  creació,  per  al  desplaçament  d’alumnes  de  l’ensenyament 
secundari obligatori (ESO) al centre educatiu corresponent.

Vist l’expedient de contractació incoat.

Examinats els plecs de clàusules  economicoadministratives particulars  que hauran de 
regir  els  diferents  contractes   així  com els  informes  de  secretaria   i  intervenció  i  el 
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Públics i tenint en compte la inajornable 
necessitat concorrent.

El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat, acorda:

Primer. Declarar  de tramitació  urgent  l’expedient  de contractació,  amb reducció  dels 
terminis ordinaris a la meitat, per a l’adjudicació de les línies de transport escolar següents 
incloses als  annexos dels respectius plecs de clàusules on hi  figuren rutes,  parades, 
horaris i quilòmetres:

- Línia Tuixén-la Seu
- Línia Coll de Nargó-la Seu
- Línia Noves de Segre-la Seu 
- Línia Lles-Prullans-Martinet-els Arenys
Segon.  Adjudicar els respectius contractes pel procediment obert  i forma de concurs.

Tercer. Aprovar els plecs de clàusules economicoadministratives particulars que hauran 
de regir els corresponents contractes.



Quart.  Impulsar  l’expedient  pels  tràmits  que  determina  la  normativa  vigent  sobre  la 
matèria.

6.  INFORME-PROPOSTA  SOBRE  REDUCCIÓ  DEL  NOMBRE  DE  PLACES 
D’OBJECTORS  DE  CONSCIÈNCIA  DINS  DEL  PROGRAMA  QUE  ELABORA  EL 
CONSELL COMARCAL COM A ENTITAT RECEPTORA.

El conseller senyor Solans i Navarro, com a ponent de la Comissió Informativa de Serveis 
Públics pren la paraula per a explicar  els  motius que aconsellen reduir  en l’actualitat 
l’excesiu  nombre de col.laboradors socials (objectors de consciència) que rep el Consell 
Comarcal com a entitat designada, entre altres,  per a elaborar els programes destinats a 
la prestació social  substitutòria  del servei militar,  en virtut  del concert  subscrit  amb la 
Oficina para la prestación social de los objetores de conciéncia (OPSOC) amb data 12 de 
febrer de 1993. Assenyala el conseller que des de l’any 1992 en què s’ha formalitzat el 
conveni amb l’esmentada oficina, la incorporació d’objectors de consciència als diversos 
programes era progressiva i eficaç,  la qual cosa permetia que aquells s’incorporessin 
d'una forma bastant  racional  als  serveis del  propi  Consell  i  als  dels  ajuntaments  que 
prèviament havien sol.licitat alguna de les places incloses al Programa elaborat per a la 
comarca; amb el transcurs del temps s’ha pogut veure, diu el senyor Solans, que, a nivell 
de tot l’Estat espanyol, el  nombre de demandants de la objecció de consciència ha anat 
creixent de forma desmesurada; la problemàtica que, a diferents nivells, el fet  comporta, 
repercuteix també  a la nostra comarca, diu el senyor Solans, en el sentit següent::

La Seu d’Urgell absorbeix per si mateixa un nombre molt elevat d’objectors, la qual cosa 
fa que els assignats al Consell Comarcal vagin a parar, en la seva majoria, a la capçalera 
de comarca amb el consegüent perjudici per a la resta de municipis que veuen com els 
seus  joves sol.licitants  de l'objecció  van destinats  a  d’altres  places fora  de la  pròpia 
demarcació i  tot  això ha contrubuït  a desvirtuar el sentit  del  programa d’objectors del 
Consell Comarcal que estalviava als ajuntaments tot el procés d’incorporació i control dels 
objectors assignats. 

Exposada  aquesta  prpoblemàtica,  el  ponent  de  la  Comissió,  en  congruència  amb el 
Dictamen emès, eleva al Ple la proposta de la Comisió de reduir el nombre d’objectors a 
incloure en el programa de 15 a 5 places, les quals serien de lliure disposició del Consell 
Comarcal,  deixant  als  ajuntaments  perquè  definissin  els  seus  propis  programes,  el 
nombre de sectors preferents i les places que necessitessin.

Al  voltant  d’aquesta  proposta,  el  conseller  de  CIU  i  cap  efectiu  de  personal  de  la 
corporació, senyor Castells i Curià, es manifesta d’acord amb la inciativa ja que, en la 
seva opinió, afavoreix la dinàmica de selecció  per part del Consell Comarcal i permet 
d’exercir un major control en la prestació del servei; per contra, el conseller portaveu del 
Grup del PSC, senyor Mas, no la considera encertada,  sinó  perjudicial  ja que,  en la 
mesura que es redueixen el nombre de places d’àmbit comarcal, es redueixen també les 
expectatives dels joves que han elegit lliurement la objecció de consciència, la qual cosa 
redunda en perjudici d’aquests últims.
 



Sotmesa a votació ordinària la proposta, el Ple del Consell Comarcal, per 15 vots a favor, 
cap en contra i 3 abstencions , a c o r d a  :

-  Comunicar  a  la  direcció  de  l’Oficina  per  a  la  prestació  social  dels  objectors  de 
consciència la voluntat de la corporació comarcal de reduir a 5, en lloc de 15, el nombre 
de col.laboradors socials adscrits per aquesta entitat als diferents programes adreçats a la 
prestació social substitutòria d’objectors de consciència.

- En conseqüència demanar a la dita Oficina que, a partir d’ara, es modifiqui l’estipulació 
primera del Concert de data 12 de febrer de 1993, actualment en període de pròrroga, en 
el sentit de destinar a aquesta entitat un nombre màxim de 5 col.laboradors socials. 

7.  SUBVENCIÓ  DE  LA  SECRETARIA  GENERAL  DE  JOVENTUT  PER  AL 
DESENVOLUPAMENT  DEL  PROJECTE  DE  DINAMITZACIÓ  JUVENIL  DE  LA 
COMARCA PER A L'ANY 1996.

Atès que les actuacions incloses al programa responen a la realitat i a la problemàtica 
més actual i tenen com a objectiu promordial d’apropar el Pla Interdepartamental al jove i 
posar en contacte el punt d’informació juvenil d’aquest Consell Comarcal a l’abast de totes 
les institucions i entitats, amb la finalitat que el jove tingui un lloc on adreçar-se;

Vista l’ordre de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de data 30 d’abril de 1996 
(DOGC 2206 de 15.5.1996), per la qual s’estableix la normativa a seguir en la tramitació 
de sol.licituds i s’assenyalen les línies de subvenció que per atendre aquestes necessitats 
atorga la Secretaria General de Joventut;

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  a  la  proposta  de  la  Comissió  Informativa 
competent i per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, a c o r d a :

- Ratificar la documentació tramesa per tal d’acollir-se a la convocatòria de subvencions 
abans  esmentada  i  aprovar  el  pressupost  global  del  projecte  de  dinamització  juvenil 
elaborat per a enguany per aquest Consell Comarcal  per un import de 630.000 PTA.

8.  SUBVENCIONS  DEL  DEPARTAMENT  DE  POLÍTICA  TERRITORIAL  I  OBRES 
PÚBLIQUES PER A L’ANY 1996.

8.a.  Subvenció  per  al  finançament  d’actuacions  als  petits  nuclis  i  al 
poblament disseminat a les comarques de muntanya

Atès que, en el marc de les subvencions que atorga el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya adreçades al finançament d’actuacions 
als petits nuclis i al poblament disseminat en les comarques de muntanya, aquest Consell 
Comarcal es proposa complementar el programa ja iniciat el passat exercici relatiu a la 
presentació d’una oferta turisticocultural consistent a recuperar i difondre l’etnografia local 
de la comarca sobre la base de donar a conèixer  les maneres de viure dels nostres 



avantpassats, les tècniques de producció i de treball emprades, els seus costums i les 
seves  tradicions,  amb  l’objectiu  de  convertir  les  diferents  mostres  en  elements 
dinamitzadors socioeconòmics i culturals tant  per als municipis  on s’ubiquen aquestes 
manifestacions com per al conjunt de la comarca en general.

Atès  que el  programa d’enguany pretén desenvolupar  una segona  fase  de l’actuació 
adreçada en aquest mateix sentit a la recerca, recuperació i difusió de l’etnografia local i  
de les rutes etnogràfiques, i consistent a rehabilitar i condicionar part d’un immoble vell 
anomenat   “Molí  de  la  Trobada”,  cedit  en  usdefruit  a  l’Ajuntament  de  Montferrer  i 
Castellbó, municipi on s’ubica l’edifici, per l’entitat propietària, Comunitat de Regants del 
Canal d’Anserall,  Castellciutat,  Montferrer  i Adrall,  per tal d’ésser destinat,  a través de 
l’actuació  del  Consell  Comarcal,  a  mostra  permanent  al  públic  de  les  instal.lacions  i 
maquinària afectes a a l’antiga farinera que allí es regentava.

Vista la Resolució de 14 de maig de 1996, de la Conselleria de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC núm. 2214 de 5.6.96),  per la qual es fa pública la convocatòria de 
subvencions  destinades  al  finançament  d’actuacions  als  petits  nuclis  i  al  poblament 
disseminat en les comparques de muntanya.

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  al  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de 
Promoció i Foment de l’Activitat Socioeconòmica, per unanimitat a c o r d a :

Primer.  Aprovar la realització de l’obra i instal.lació abans esmentada, d’acord amb el 
projecte tècnic aprovat pel Plenari d’aquesta corporació amb data 9 de maig d’enguany 
per tal de destinar-la a mostra permanent d’una antiga farinera .

Segon. Acollir-se el Consell Comarcal a la subvenció prevista per aquesta finalitat en la 
Resolució de 14 de maig abans esmentada, per un import de 14 M/PTA

Tercer. Comprometre’s aquest Consell Comarcal a fer la inversió objecte de la subvenció 
demanada 

Quart.  Facultar la presidenta de la corporació comarcal perquè realitzi totes les gestions 
que siguin necessàries en ordre al compliment i efectivitat d’aquest acord.

8.b Subvenció per al finançament d’actuacions sobre la xarxa veïnal 

Atès que, en l’àmbit  de  les facultats que en matèria d’accessos a nuclis de població li han 
estat  delegades a l’ens comarcal  per  diversos ajuntaments de la comarca,  el Ple del 
Consell Comarcal aprovà, amb data 10 d’octubre de 1995, el Programa d’actuacions a la 
xarxa de camins veïnals de la comarca  per a l’any 1996.

Atès que el DOGC núm. 2215 de 7.6.96 publica la Resolució de la Conselleria de Política 
Territorial  i  Obres  Públiques  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  data  14  de  maig 
d’enguany, per la qual es regula convocatòria de concurs públic per a la concessió de 
subvencions  destinades  al  finançament  d’actuacions  sobre  la  xarxa  veïnal  i  rural  de 



camins de les comarques de muntanya, i s’assigna a aquest Consell Comarcal durant el 
present exercici, per a aquesta finalitat, una dotació econòmica màxima de 59 M/PTA .

Ateses les prioritats existents en aquesta àrea d’actuacions durant la present anualitat i  
tenint  en  compte  la  proposta  continguda  en  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa 
d’Infraestructures, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat  a c o r d a  :

Primer.  Ratificar  l’acord  plenari  de  data  10  d’octubre  de  1995,  pel  qual  s’aprova  el 
Programa d’actuacions a la xarxa de camins veïnals de la comarca per a l’any 1996

Segon.  Aprovar com a actuacions a realitzar durant la present anualitat, en el marc del 
Programa de la xarxa de camins veïnals de la comarca de l’exercici 1996, i d’acord amb 
els projectes aprovats en el seu dia per aquesta corporació, les següents:

- Arranjament i pavimentació dels accessos a Argestues i Beren
- Arranjament del camí d’accés al Cogulló, 1a. fase 

Segon. Acollir-se a la subvenció de 59 MPTA assignada per a la comarca de l’Alt Urgell i 
destinada al finançament d’actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins.

Tercer.  Comprometre’s aquest  Consell Comarcal a realitzar les actuacions incloses al 
Programa de camins veinals de la comarca per a l’any 1996.

Quart.  Facultar  la presidenta del Consell  Comarcal  perquè verifiqui  totes les gestions 
necessàries en ordre al compliment i efectivitat d’aquests acords.

8.c.  Subvenció  per  al  finançament  de  projecte  de  desenvolupament 
econòmic en comarca de muntanya.

Atès que en el camp de la dinamització socioeconòmica, el Consell Comarcal de l’Alt  
Urgell  es proposa de promoure un seguit d’actuacions de foment i impuls adreçades al 
desenvolupament  d’una determinada zona del nostre terrritori,  formada pel conjunt  de 
municipis que integren la franja sud de la comarca  i que actualment es troba en fase 
d’una forta  regressió  agrícola i  industrial  produïda per  la concurrència  d’una sèrie  de 
circumstàncies derivades principalment de l’establiment del pantà de Rialb i de la crisi de 
l’empresa Taurus.

Atès que és voluntat d’aquest Consell Comarcal propiciar un clima d’optimisme entre els 
habitants  de  la  zona  afavorint  actuacions  que  contribueixin  al  foment  d’activitats 
productives, a l’aprofitament integral dels recursos existents i, en definitiva, a la creació 
d’ocupació.

Atès que la plataforma economicoadministrativa idònia per a impulsar el desenvolupament 
de tot aquest  procés de recuperació està constituïda pel Consorci  de recent  formació 
anomenat Grup d’Acció Local de l’Alt Urgell Sud (GALAUS) integrat per aquest Consell 
Comarcal, els municipis inclosos a l’àrea d’actuació,  la Diputaci¡ó de Lleida i altres entitats 
i  institucions radicades a Catalunya,  l’objectiu  específic del qual,  apart  del genèric  de 



fomentar el desenvolupament socioeconòmic integral i equilibrat del territori comarcal al 
qual s’estén l’actuació, és el de gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al 
seu àmbit pel programa LEADER II de la Unió Europea.

Atesa la Resolució de 14 de maig de 1996, de la Conselleria de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya publicada al DOGC núm.2215 de 7.6.96, per la 
qual es fa pública la convocatòria de subvencions destinades al finançament de projectes 
de desenvolupament econòmic en comarques de muntanya.

El Ple del Consell Comarcal, conformement amb la proposta de la Comissió Informativa 
de  Promoció  i  Foment  de  l’Activitat  Socioeconòmica  i  per  unanimitat  dels  membres 
corporatius presents a la sessió,  a c o r d a :

Primer. Aprovar l’estudi elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya en el qual es 
recull la informació necessària sobre l’anàlisi i definició de l’estratègia més adequada a 
seguir  en  la  zona sud de la  comarca amb motiu  de la  posada en funcionament  del 
programa LEADER . 

Segon.  Acollir-se a  la  subvenció  màxima  d’1.500.000  ptes  prevista  en la  base 3 de 
l’esmentada Resolució de 14 de maig de 1996.

Tercer. Comprometre’s aquest Consell Comarcal a fer la inversió objecte de la subvenció 
demanada.

Quart.  Facultar  la presidenta del Consell  Comarcal  perquè verifiqui  totes les gestions 
necessàries en ordre al compliment i efectivitat d’aquests acords.

9. MOCIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DE LES ASSIGNACIONS CONTINGUDES ALS 
PLANS COMARCALS DE MUNTANYA.

És presentada a la consideració del Plenari una Moció consensuada per la Comissió de 
Govern, el text íntegre de la qual és el següent:

“ATÈS  :

1r. Que la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, en la seva exposició de motius,  
explicita que l’àrea de muntanya, tot i ocupar la cinquena par del territori català, manté  
amb dificultat una població que no arriba al 2% de la població total, i afirma que el seu  
objectiu és el de mantenir els nivells de població actual a les zones d’alta muntanya, tot  
assegurant-hi  unes  condicions  de  vida  adequades,  cosa  que  es  configura  com  a  
prioritària per assolir l’equilibri intern de Catalunya.
2n.  Que les finalitats  de la dita  Llei  són,  entre altres,  les d’aprofitar  i  desenvolupar  
íntegrament els recursos econòmics de què disposen aquestes comarques i crear-hi  
les infraestructures i els equipaments necessaris.

3r.  Que  l’instrument  bàsic  per  al  desenvolupament  i  aplicació  de  la  política  de  
muntanya de la Generalitat de Catalunya és el Pla comarcal de muntanya (art.4.1 de la  



Llei), les previsions financeres del qual han d’ésser incloses de forma especificada pel  
Consell Executiu en el projecte de pressupost (article 8 de la Llei).

4t.  Que, pel que fa a l’Alt Urgell, el nostre Pla comarcal de muntanya per al període  
1995-1999, fou aprovat definitivament per Decret 90/1995, de 21 de febrer publicat al  
DOGC núm. 2032,  de 31 de març i,  malgrat  totes les previsions legals,  la pràctica  
administrativa  diària  ha demostrat  reiteradament  (tant  als  municipis  com al  Consell  
Comarcal) que una bona part de les seves previsions financeres no s’estan mantenint  
per part dels diferents departaments de la Generalitat.

5è. Que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell és conscient que els acords internacionals  
(criteris de convergència del Tractat de Maastricht) i l’actual cojuntura econòmica de la  
Generalitat de Catalunya, com la de la resta d’administracions públiques en el conjunt  
de  l’Estat,  fan  necessària  una  política  decidida  de  contenció  de  la  despesa  i  de  
reducció  del  dèficit  públic,  peró  també  entenem  que  és  del  tot  necessari  i  
imprescindible, per pal.liar els desequilibris territorials existents, no buidar de contingut  
els plans comarcals que han estat aprovats pel Consell Executiu i, en qualsevol cas,  
caldria,  si  això  fos  necessari,  retardar  l’aplicació  d’algun  programa  d’actuació  dels  
previstos; en cap cas, però, eliminar-los.

En  conseqüència,  i  per  raó  del  que  abans  ha  quedat  exposat,  es  proposa  al  Ple  
comarcal que aprovi:

Primer.  Sol.licitar al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  no  es  retallin  les  
assignacions dels  plans comarcals  de muntanya aprovats  i  que,  en qualsevol  cas i  
només  quan  sigui  estrictament  necessari,  es  retardi  l’aplicació  del  menor  nombre  
possible  de  programes  d’actuació  previstos,  sense  que  aquest  fet  impliqui  la  seva  
eliminació sinó, com a màxim, el seu endarreriment.

Segon.  Transmetre aquest  acord  al  Molt  Honorable  President  de la  Generalitat  de 
Catalunya i als altres consells comarcals de muntanya”.

La  Moció  fou  aprovada  per  unanimitat  dels  18  membres  corporatius  presents  a  la 
sessió.

10.  MOCIÓ SOBRE VENCIMENT DE CONTRACTES QUE AFECTA A DIVERSOS 
TREBALLADORS DEL SECTOR DE L’ENSENYAMENT AL PRINCIPAT D’ANDORRA 

La Sra.  presidenta  presenta  al  Plenari  una Moció consensuada per  la Comissió  de 
Govern, el text íntegre de la qual és el següent::

"Atès que un important col.lectiu de professors espanyols residents a la comarca de  
l’Alt Urgell,  que exerceixen la docència al Principat d'Andorra, han estat notificats, a  
través  de  l’òrgan  competent  del  Govern  del  Principat,  del  venciment  dels  seus  
respectius contractes i, per tant, del cessament en el seus respectius llocs de treball 



Atès que, malgrat que la legislació andorrana sobre la matèria no permeti operar la  
pròrroga  automàtica  dels  contractes  d’aquests  professionals,  existeix  per  part  del  
consistori una lògica preocupació derivada del temor a què els llocs de treball no tornin  
a ser ocupats amb professorat  espanyol,  amb les desfavorables conseqüències que  
aquest fet comportaria, tant des del punt de vista de la situació laboral dels interessats  
com,  en general,  des del punt  devista de les aspiracions del col.lectiu  espanyol  de  
l’ensenyament .

Per això, es proposa al Plenari corporatiu l’adopció dels acords següents:

Primer. Manifestar al Govern d’Andorra la preocupació d’aquesta corporació davant la  
incertesa produïda a conseqüència de la recent resolució d’aquests contractes amb el  
professorat  espanyol,  així  com  la  inquietud  existent  perquè  la  situació  abans  
esmentada pugui extendre’s a d’altres col.lectius de treballadors espanyols al Principat.

Segon. Demanar al Govern d’Andorra que, en el marc de l’ordenament jurídic vigent al  
Principat, i en la mesura del possible, torni a rehabilitar els esmentats llocs de treball  
amb  el personal docent espanyol que ara ha vençut el seu termini de contractació  

Tercer.  Sol.licitar al  Ministeri  de  Cultura  i  Ensenyament  de  l’administració  central  
espanyola que, en justa reciprocitat amb el Principat veí, arbitri els mecanismes adients  
i adopti les mesures oportunes perquè el personal docent  de nacionalitat  andorrana  
pugui exercir la seva professió en centres d’ensenyament de l’Estat espanyol”

La Moció transcrita fou aprovada per assentiment del Plenari corporatiu.

11.  PROPOSTA  D’ACORD  SOBRE  ARRANJAMENT  D’UN  TRAM  DE  LA 
CARRETERA C-1313

És aprovada, per unanimitat, una proposta d’acord presentada pel conseller del Grup 
d’ERC, senyor Colom Pich, expressada en els següents termes:

“Demanar i, gosaria dir, exigir a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya l’urgent  arranjament del tram de la Comarcal 1313 en el punt quilomètric 
105. 

Ja no cal més promeses sinó realitats, després del grau tant alt de sinistres que s’han 
produït  en aquest  punt  fatídic  amb resultat  de mort.  Quantes  persones tindran que 
deixar la vida per poder arranjar d’una vegada aquesta doble corba?"

12. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA

La  Sra.  presidenta  informa  sobre  els  principals  escrits  i  temes  de  major  interès  i 
actualitat per a la comarca, els quals resumeix a continuació:



1.  Presentació d’un treball  sobre les activitats desenvolupades per l’UMAP durant  el 
segon semestre  de 1995,  després  del  seu primer  any de funcionament.  Facilita  un 
resum del treball realitzat.

2.  Tramesa d’un escrit del Sr. Bisbe agraïnt la felicitació del consistori amb motiu del 
seu 25è. aniversari  com a Prelat de la diòcesi d’Urgell.

3. Escrits de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya i de la Conselleria de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, donant contesta a l’acord plenari 
comarcal sobre la conflictivitat que presenten diversos encreuaments de les carreteres 
N-260 i C.1313. En el primer cas, l’enginyer en cap de la Unitat manifesta que ja s’ha 
cursat la corresponent ordre d’estudi per tal de redactar els projectes necessaris per al 
condicionament dels accessos als nuclis de población que s’assenyalaven sobre plànol; 
pel que fa a la carretera 1313, el conseller promet en el seu escrit que s’adoptaran, si  
s’escau, les millores necessàries per tal d’afavorir el trànsit i eliminar els possibles riscs 
en diferents punts d’accés o encreuament amb l’esmentada carretera.

4. La Sra. presidenta comenta l’escrit tramès per l’advocat Frederic Lloveras i Homs en 
el qual s’adjunta fotocòpia de la Sentència recaiguda en el recurs contenciosadminis-
tratiu núm.763/92, sobre el Fons de Cooperació Local de Catalunya i en el qual la Sala 
torna estimar la demanda interposada per la Federació de Municipis de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Barcelones contra diversos consells comarcals de muntanya de 
les terres de Lleida en relació amb els criteris del repartiment de l’esmentat Fons, en 
perjudici d’aquestes últimes comarques. 

5. La Sra. presidenta exposa que, amb motiu de la forta davallada que ha experimentat 
la venda de bestiar boví a les nostres comarques de muntanya a conseqüència de l’afer 
de les “vaques boges”, s’ha projectat de fer un sopar multitudinari en cada comarca  a 
base de carn de vedella del Pirineu per tal de promocionar la seva venda i contribuir a 
reactivar el sector ramader.

6.  La Sra. presidenta finalitza recordant als ajuntaments que encara no ho han fet, la 
necessitat de prendre, abans del 30 de juny,  els acords d’adhesió a la demarcació en 
la  que  es  troba  inclosa la  nostra  comarca  per  a  l’aplicació  de l’article  6 de la  Llei 
42/1995, de 22 de desembre, de les telecomunicacions per cable, i fa referència a la 
carta  tramesa  pel  conseller  d’Indústria,  Comerç  i  Turisme  en  la  que  s’expressa  la 
preocupació  del  Departament  pel  fet  d’haver-hi  un  gran  nombre  de  municipis  a 
Catalunya que encara no han complert aquest tràmit.

13. PRECS I PREGUNTES

- El conseller de CIU, senyor Miquel Mas i Miró, dirigeix un prec a la presidènta posant 
de manifest  la necessitat  de realitzar un estudi sobre la conservació de la xarxa de 
carreteres veïnals que executa el Consell per delegació dels ajuntaments ja que són 
molts els vials que precisen d’un repàs del ferm i d’una neteja a fons de les cunetes 
com a conseqüència de les esllavisades produïdes per les plujes i els gels. La senyora 



presidenta  prén  nota  del  prec  i  diu  que  ho  traslladarà  als  tècnics  de  l’àrea 
d’infraestructures perquè elaborin un informe sobre el tema

- El conseller del PSC, senyor Mas i Bentanachs,  reitera la petició formulada per la 
senyora presidenta en el apartat d’informació sobre la necessitat d’adoptar els acords 
d’adhesió  a  la  demarcació  comarcal  prevista  per  a  l’aplicació  de  la  Llei  de  les 
telecomunicacions  per  cable,  atès  que  la  omisió  d’aquest  requisit  per  part  d’algun 
ajuntament podria redundar en perjudici d’altres municipis veïns. 

- El mateix conseller prega als presents que es donin per assabentats que el proper 
dimars a les 9 de la nit tindrà lloc al recinte de Sant Domènec i al Parador de Turisme 
de la Seu l’acte de presentació de la nova Escola Joviat  d’Hostaleria  i  Turisme del 
Pirineu,  acte  al  qual  hi  són  convidats  tots  els  senyors  consellers  i  alcaldes  de  la 
comarca.

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

A)  Conveni  d’assignació  econòmica  entre  la  Diputació  de  Lleida  i  el  
Consell Comarcal per al desenvolupament del Pla Específic 1996-1999

Fora de l’ordre del dia, i prèvia declaració d’assumpte d’urgència, el Ple del Consell 
Comarcal, a proposta de la presidència, adoptà, per unanimitat, el següent a c o r d :

Primer. Aprovar el Conveni amb la Diputació de Lleida sobre assignació econòmica al 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al Pla Específic 1996-1999,en aplicació del conveni 
de delegació de competències susbscrit entre ambdues entitats el dia 19 de febrer de 
1996 per l’elaboració, aprovació, gestió i execució dels programes específics que s’han 
d’integrar en el PUOISC i a l’empara de la clàusula 2a apartat I.3 de l’esmentat conveni.

Segon. Facultar  l’Il.lma.  Sra.  presidenta  del  Consell  Comarcal,  o  conseller  en  qui 
delegui o legalment la substitueixi, perquè, amb l’assistència del secretari o funcionari 
que el substitueixi, signi tots aquells documents públics o privats que siguin necessaris 
per a la formalització del present acord.

B) Modificació de l’acord plenari de data 11 d’abril de 1996, pel que fa a la  
participació  d’IAUSA  en  una  nova  empresa  i  a  l’aprovació  dels  seus  
estatuts.

Fora de l’ordre del dia, i prèvia declaració d’assumpte d’urgència, el Ple del Consell 
Comarcal, a proposta de la presidència, adoptà, per unanimitat, el següent a c o r d:

Atès  l’informe  lliurat  pel  Consell  d’Administració  de  la  societat  pública  comarcal 
Iniciatives  Alt  Urgell  SA  (IAUSA)  sobre  els  canvis  que,  per  raons  operatives  i 
cojunturals,  s’han decidit  d’introduir  en  la  modalitat  mercantil  que  adoptarà  i  capital 
fundacional que aportarà la nova empresa a constituir anomenada ARAVELL GOLF, el 
Ple del Consell Comarcal , per unanimitat dels 18 membres corporatius presents a la 



sessió,  acorda  de modificar,  a tots els efectes legals, els punts primer i tercer de 
l’acord  adoptat  pel  Ple  en  sessió  de  data  11  d’abril  de  1996,  els  quals  quedaran 
redactats en la forma seguent:

“Primer. Autoritzar a l’entitat INICIATIVES ALT URGELL SA (IAUSA) per a participar en 
la constitució  de la societat  limitada  ARAVELL GOLF SL,  i  aprovar  els estatuts  de 
l’esmentada societat.

...  TERCER  .  El  capital  fundacional  de  la  societat  es  fixa  en  setanta  milions 
(70.000.000) de pessetes i la participació d’IAUSA en la xifra de 3.500.000 pessetes, 
equivalent al 5% del capital fundacional.

I,  no havent  més assumptes per  tractar,  la presidenta aixeca la  sessió a les 23,20 
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. 999024 al núm. 
999031, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 24 al 31.

La Seu d'Urgell, 9 d'agost de 1996

El secretari


