
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 12 de setembre 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:

- Miquel Mas i Miró
- Ventura Roca i Martí
- Josep Maria Solà i Solà
- Emili Segon i Baró
- Joan Busquets i Grau
- Josep M. Castells i Curià
- Jordi  Mas i Bentanachs
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Joan Soldevila i Pagès
- Francesc Domingo i Barnils
- Josep Mijana i Vilana

Assistits de la sotasignant secretària accidental de la corporació, Montserrat Pagès Llop, 
qui dóna fe de l’acte. 

Excusaren la seva assistència els consellers: M. Teresa Ferrer i Cumella, Bonaventura 
Solans i  Navarro, Joan Orrit i Armengol, Miquel Colom i Pich, Pere Planes i Planes, Jordi 
Sinfreu i Pascuet, i Francesc Muñoz i Gaset.

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
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó
- Jesus Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovada per la Sra. secretària 
l'existència del quòrum d'assistència necessari perquè la sessió pugui ésser vàlidament 
iniciada, es passa, tot seguit, a conèixer dels assumptes següents inclosos a l'ordre del 
dia:

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

 Per unanimitat, s'aprova l'acta corresponent a la sessió plenària següent:

- Ordinària del 8 d’agost de 1996.

El  conseller  senyor  Jordi  Mas i  Bentanachs demana que a les votacions  dels  acords 
plenaris es tingui en compte els vots diferents i que hi constin els noms dels consellers o 
grups polítics que voten en contra o s’abstenen, així per exemple ha trobat a faltar aquesta 
constància a l’acord sobre l’aprovació del compte general de 1995 en l’acta de la sessió 
anterior.



2.  SOL·LICITUD  DE  PRÒRROGA  DEL  TERMINI  D’EXCUCIÓ  DE  L’OBRA 
“ARRANJAMENT  I  PAVIMENTACIÓ  DELS  CAMINS  D’ACCÉS  A  ARGESTUES  I 
BERÉN”

La  Sra.  presidenta  exposa  que  s’ha rebut  una instància  de  Benito  Arnó  e  Hijos  SA, 
empresa adjudicatària de l’obra esmentada per tal que se li concedeixi una pròrroga, d’un 
mes i mig per acabar-la, degut bàsicament als problemes derivats del mal temps i la pluja 
d’aquest estiu.

Per unanimitat dels membres presents s'ACORDA:

Primer. Atorgar una pròrroga d’un mes i mig, a partir del termini de finalització legal de les 
obres, a l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS SA, per l’obra ”Arranjament i pavimentació 
dels camins d’accés a Argestues i Berén”,  de manera que aquest termini finalitzi el 19 
d’octubre de 1996.

Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.

3. MOCIÓ SOBRE LA REESTRUCTURACIÓ DE LA DIÒCESI D’URGELL

Es  presenta  a  la  consideració  del  Consistori  una  Moció  de  la  senyora  presidenta 
expresada en els termes següents:

“Sembla  ser  que  el  Decret  de  segregació  de  les  parròquies  de  la  Franja  preveia 
acompanyar la retallada d'una redifinició dels límits orientals del Bisbat de Lleida i que la 
Secretaria d'Estat del Vaticà va demanar que es comencés a estudiar l'ampliació de la 
diòcesi de Lleida per la banda dels bisbats de Solsona i Urgell.

El Bisbat d'Urgell, des dels temps més llunyans, ha estat fonamentalment vinculat a les 
comarques que a l'edat mitjana constituïren els comtats de Cerdanya, Urgell i Pallars, 
amb els quals s'identifica i forma  una unitat històrica i geogràfica,  fins als nostres 
dies. I és també el bisbat que, per motius predominantment polítics, ha experimentat 
més canvis fronterers al llarg de la seva existència i el que, per la mateixa raó, més 
sacrificis ha hagut de suportar en benefici de les diòcesis veïnes.

El nostre Bisbat, tot i les successives pèrdues de territori al llarg del temps, encara és 
avui  el  més extens  dels  bisbats  catalans  amb 7.630 km2,  però  també és  el  menys 
poblat: 150.000 h que suposa 19 h/km2, densitat que encara seria més baixa si no hi 
comptéssim el gran poblament  del Principat  d'Andorra.  És una Diòcesi  eminentment 
rural, en crisi d'evolució pel despoblament de nuclis de muntanya i la diàspora de la gent 
jove cap al món urbà.

Tot això converteix en impensable un altre desmembrament de la Diòcesi d'Urgell, i en 
aquest sentit es presenta aquesta:

“MOCIÓ  DE  PRESIDÈNCIA  SOBRE  EL  MANTENIMENT  DE  LA  UNITAT  I  
INTEGRITAT DEL BISBAT D'URGELL

ATÈS:



1r. Que la Diòcesi d'Urgell és, sens dubte, una de les més antigues de la península 
ibèrica  (la  llegenda  dóna  primers  bisbes,  com  Ctesifon,  al  començament  del 
cristianisme, malgrat que la primera notícia documentada és del bisbe Sant Just el 
527).

2n.  Que en els seus orígens era una diòcesi immensa, ja que endemés de les valls 
pirinenques  en  les  conques  dels  rius  Cinca,  Noguera  Pallaresa,  Valira,  Segre  i 
Llobregat incloïa les comarques del sud, la Noguera, la Segarra i l'Urgell.

3r. Que amb motiu de la irrupció dels musulmans a la península l'any 711, la d'Urgell fou 
l'única diòcesi tarraconense que sobrevisqué.

4t.  Que en la defensa del territori de la diòcesi, el bisbe Sant Ermengol va planejar i  
dirigir personalment la conquesta de la plana de Guissona abans del 1024, el territori 
de Balaguer fou reconquistat per un dels col·laboradors de Sant Ot el 1106, i el bisbe 
Berenguer s. XI va morir a la batalla d'Albesa en defensa d'aquell territori.

Amb la represa de la  conquesta  de les terres  meridionals  del comtat  d'Urgell,  el 
territori  diocesà  va experimentar  un augment  considerable,  no  interromput  fins  a 
mitjans dels s. XII  en què, recuperada Lleida i reconstruït aquell bisbat (1149) els 
seus límits restaren per aquella banda definitivament fixats.

5è.  Que des de l'acta de consagració de la catedral  de la Seu (anomenada primera 
"Carta  Geogràfica  del  Pirineu")  els  límits  del  bisbat  ja  han  sofert  nombroses 
variacions, així:

• La Ribagorça fou desmembrada de la diòcesi d'Urgell i unida a la de Roda el 956 
(encara que es van recuperar les valls de Senet i Boí el 1140).

• Amb la creació del nou Bisbat de Solsona (1623), li volien prendre 258 parròquies, 
tot i que la resistència dels bisbes Capella i Bernat de Salbà va fer que sols se'n 
segreguessin 114.

• L'any 1803, la part nord de la Cerdanya, francesa des del Tractat dels Pirineus, 
passà al Bisbat de Perpinyà, però s'incorporaren al d'Urgell, les 29 parròquies de 
la Val d'Aran que pertanyien a l'extingit Bisbat de Sant Bertrant de Comenge.

• El 1874 s'agregaren 61 pobles de diferents congregacions,  que eren com illots 
extranys en l'interior de la diòcesi.

• I el 1956 de la part més occidental de bisbat van passar a 5 pobles a Barbastre i 
16 a Lleida, i s'adjudicaren al d'Urgell 16 parròquies de l'enclavament d'Artesa de 
Segre.

6è. Que el manteniment dels límits de bisbat no és una qüestió eclesiàstica, sinó  
que afecta l'àmbit polític i social i que forma part de la nostra història i de la  
nostra cultura.

En  conseqüència,  i  per  raó  del  que  abans  ha  quedat  exposat,  es  proposa  al  Ple 
comarcal l’adopció dels següents acords:

Primer. Demanar a la Conferència Episcopal Tarraconense que conservi la unitat  
integral del Bisbat d'Urgell.



Segon. Demanar a tots els ajuntaments de l'Alt Urgell, als consells comarcals que estan 
totalment  o  en  part  dins  del  Bisbat  d'Urgell:  Ripollès,  Berguedà,  Cerdanya,  Pallars 
Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Noguera, Segarra, Pla d'Urgell i Urgell, el Consell 
Generau de l'Aran i el Govern d'Andorra que s'adhereixin a aquesta sol·licitud i demanin 
a tots els seus ajuntaments o comuns (en el cas d'Andorra) que emprenguin iniciatives 
de suport al manteniment dels actuals límits del Bisbat d'Urgell.
 
Tercer. Transmetre  aquest  acord  al  President  de  la  Conferència  Episcopal 
Tarraconense”.

Finalitzada la lectura de la Moció anterior i promogut el corresponent debat, intervé, en 
primer  lloc,  el  conseller  del  grup corporatiu  del  Partit  del  Progrés  del  Pirineu,  seyor 
Francesc Domingo i Barnils, per a fer constar que el seu vot serà d’abstenció perquè 
considera que no es poden barrejar assumptes civils i eclesiàstics i menys en un estat 
laic com en el que estem. La Sra. presidenta replica explicant que els límits del Bisbat  
és una qüestió també cultural, que ja bé dels origens comptals de Catalunya, i que com 
a seglars es pot manifestar que no es prengui res del territori de l’actual diòcesi, ja que 
és una cosa del poble d’àmbit polític i social.
El portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Jordi Mas i Bentanachs exposa que tot i 
poder estar d’acord en el fons del que es proposa, d’entrada i sense que hi ha hagi cap 
altre  qüestió  important  a  curt  termini  considera  que  de  la  mateixa  manera  que  es 
demana a l’església que no intervingui en les institucions civils, aquestes tampoc han 
d’intervenir en qüestions eclesiàstiques. Referint-se al punt sisè de la moció manifesta 
que és una afirmació que pot ser discutida.

Sense cap més intervenció, la senyora presidenta sotmet la Moció a votació ordinària 
del  Plenari,  essent  aprovada  per  majoria  de  9  vots  a  favor,  cap  en  contra  i  3 
abstencions:  les dels  consellers  del  grup del  PSC,  senyors  Jordi  Mas Bentanachs i 
Josep Puigdemasa i Ribó, i la del conseller del grup del PPP, seyor Francesc Domingo i 
Barnils.

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 8/96 SOBRE PRÒRROGA 
DEL CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I  CONSULTORIA DE SIS MESOS A 
IOLANDA ARNAL DUESO

Els presents són informats del Decret núm. 8/96, de data 2 d’agost d’enguany, dictat per 
la  presidenta  del  Consell,  en  virtut  del  qual  s’autoritza  una segona  pròrroga  de sis 
mesos del contracte de consultoria i assistència tècnica amb la senyora Iolanda Arnal 
Dueso per al desenvolupament del projecte “Pyrenergia”.

Un cop assabentat,  el  Ple  del  Consell  Comarcal  acorda,  per  assentiment,  ratificar  i 
donar la seva conformitat a l’esmentat Decret de la presidència.

5. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

La  senyora  presidenta  facilita  al  Ple  informació  sobre  els  següents  temes  d’interès 
comarcal:



-  Assistència  de  l’AMPI  a  la  Universitat  Catalana  d’Estiu  a  Prada  de  Conflent.  La 
participació va ser un èxit, amb els següents temes tractats:

                  - El Pirineu com a àmbit a protegir
                  - Gestió del territori
                  - Problemes dels transfroterers
                  - Carta Local Europea

- Curs de Gerontologia que comença el dia 23 d’aquest mes realitzat en col·laboració 
amb l’Institut de Sociologia i Psicologia Aplicada, que es farà a l’escola La Salle.

- Programes de Catarisme a Josa-Tuixén i a la Vall de Castellbó fet a iniciativa del Sr. 
Laurentí Parramón, alcalde pedani de Josa de Cadí.

-  Jornades sobre patrimoni  cultural:  els dies 14 i 15 de setembre es faran junt  amb 
l’Ariege i Andorra les jornades de portes obertes de diferents moments del patrimoni 
cultural,  dels  quals  a l’Alt  Urgell  s’hi  hgan  inclòs  la  Catedral  de la  Seu,  i  el  Museu 
diocesà, Sant Serni de Tavèrnoles d’Anserall i l’església d’Ars.

- Presentació del llibre de Josep Espunyes titulat “Plany i passió” el dissabte dia 14 de 
setembre al Consell Comarcal.

6. PRECS I PREGUNTES

La Sra. presidenta obre el torn de precs i preguntes i demana la paraula el Sr. Jesús 
Bentancahs,  alcalde de Valls  d’Aguilar  el  qual  planteja dos temes.  En primer  lloc fa 
referència  al  mal  funcionament  del  suministrament  d’electricitat  al  seu  municipi  i  a 
d’altres municipis que són suministrats per l’empresa FECSA, implanteja la possibilitat  
de  fer  una  queixa  conjunta  de  tots  els  alcaldes  dels  municipis  afectats  donat  que 
l’electricitat marxa molt sovint i força hores. La senyora presidenta proposa que es faci 
una moció al Consell d’Alcalde sobre aquest tema, i parlar-ne amb el DARP, doncs està 
assabentada que també estan interessats en el tema.

En  segon  lloc  el  senyor  Jesús  Bentanachs  planteja  la  problemàtica  derivada  del 
funcionament  actual  del  servei  de  correus,  doncs  el  carter  no  pot  certificar  cartes 
directament, sinó que ha de prendre els documents cap a la oficina de la Seu d’Urgell i  
fer-ho l’endemà, de manera que l’interessat no reb el justificant de l’enviament fins al 
cap de dos dies i en casos com la renovació del carnet de conduir o d’escrits dirigits a 
l’administració en els que ha de constar el dia en què s’envia pot ser que sense culpa de 
l’interessat  es gestioni  fora de termini.  La senyora presidenta demana que aquestes 
queixes es facin per escrit,  així mateix explica que des de l’AMPI s’ha concertat una 
entrevista amb el Ministre d’Administracions Públiques per tractar diversos temes i un 
d’ells era el problema dels servei rural de correus. Quan a l’AMPI es va plantejar aquest  
problema per llocs com la Vall de Ribes i Camprodon, ella va fer referència al cas de 
Noves de Segre perquè ja  en tenia constància.  El senyor  Jesús Bentanachs fa una 
reflexió  sobre  la  millora  que  últimament  hi  ha  hagut  en  serveis  com  la  sanitat  i 
l’assistència social, i ho compara amb la regressió del servei de correus, la qual cosa li 
sembla difícil  d’assumir  sense fer-hi  res.  La senyora  presidenta  suggereix  al  senyor 
Jesús Bentanachs, alcalde de Valls d’Aguilar que faci arribar la queixa per escrit i es 
plantegi en un Consell d’Alcaldes per fer-ho arribar a la instància corresponent.



I  no  havent-hi  més  assumptes  a tractar  ni  cap altre  paraula  demanada,  s’aixeca  la 
sessió a les 22.30 hores,  de la  qual  s’estén la  present  acta  que és signada per  la 
senyora presidenta amb mi, la secretària accidental, la qual cosa certifico.

La secretària accidental                                            Vist i plau
        La presidenta

DILIGÈNCIA.  L'acta  anterior  ha estat  estesa en paper  timbrat  núm.  999042 al  núm. 
999045, i comprèn un total de 3 folis, numerats del 42 al 44.

La Seu d'Urgell, 11 d'octubre de 1996

El secretari


