
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL

Identificació de la sessió

Núm: 10/96
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria
Data: 14 de novembre de 1996.
Durada: de 21 a  22,15 hores
Lloc: Saló de sessions del Consell Comarcal

Hi assisteixen:

- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta
- Joan Busquets Grau, vicepresident 
- Ventura Roca  Martí, vicepresident .
- Bonaventura Solans Navarro, vicepresident 
- M.Teresa Ferrer Cumella, consellera
- Pere Planes Planes, conseller
- Josep Ma.Solà  Solà, conseller
- Emili Segon Baró, conseller
- Joan Orrit Armengol, conseller
- Josep M. Castells Curià, conseller
- Jordi Mas Bentanachs, conseller
- Jordi Sinfreu Pascuet, conseller
- Josep Puigdemasa Ribó, conseller
- Joan Soldevila Pagés, conseller
- Francesc Domingo Barnils, conseller
- Josep Mijana Vilana, conseller
- Miquel Colom Pich, conseller
- Josep Lluís Rodríguez Morán, secretari
- Emili Valero i Mallea, interventor habilitat

S’han excusat d’assistir-hi:

- Miquel Mas Miró, conseller
- Francesc Muñoz Gaset, conseller

Alcaldes presents:

-  Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava
-  Jesús Bentanachs Vives, alcalde de Valls d’Aguilar
-  Francesc Farrás Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols
- Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà
- Antoni Betriu Vidal, alcalde de Cabó 



Ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior
2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures sobre la sol.licitud a cursar a la Junta 
de Sanejament del Departament de Medi Ambient, per a ser Administració Actuant durant l’any 
1997 en l’explotació de l’EDAR de Montferrer.
3. Expedient sobre modificació de crèdits al pressupost de 1996
4. Convenis de col.laboració amb ajuntaments en matèria de recerca, recuperació i difusió de 
l’etnografia local
5. Conveni de col.laboració entre l’Escola Taller de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell per a la realització de pràctiques compartides del curs de treballadors familiars.
6. Moció sobre la problemàtica generada per la dilació en el cobrament de subvencions en 
relació amb el compliment de l’article 100 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.
7. Moció sobre l’aprovació de la Declaració Universal de Drets Lingüístics.
8. Moció de solidaritat amb la problemàtica del tercer món
9. Proposta sobre designació d’un membre corporatiu al si del Consell d’Administració de la 
Caixa d’Estalvis de Barcelona.
10. Despatx oficial i informes de presidència
11. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió i acords:

1. Acta de la sessió anterior

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió del 10 d’octubre de 1996, sense cap esmena ni 
observació.

2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures sobre la sol.licitud a cursar a 
la Junta de Sanejament  del  Departament  de Medi  Ambient,  per  a ser  Administració 
Actuant durant l’any 1997 en l’explotació de l’EDAR de Montferrer.

El vicepresident de l’àrea, senyor Busquets, llegeix un dictamen de la Comissió Informativa 
d’Infraestructures expresat en els termes següents :

“Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va ésser nomenat per la Junta de Sanejament 
Administració Actuant en l’explotació de l’EDAR de Montferrer, segons acord del Consell de 
Direcció de la Junta reunida en sessió núm. 105, comunicat al Consell Comarcal per Resolució 
del Gerent de data 10 gener 1996.

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va rebre una atribució de fons de 23.874.552,- ptes 
per a portar a terme l’explotació de la dita EDAR durant l’any 1996, segons acord del Consell 
de  Direcció  de  la  Junta  reunida  en  sessió  núm.107,  comunicat  al  Consell  Comarcal  per 
Resolució del Gerent de data 7 de juny de 1996.



Atès que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va acordar en sessió ordinària celebrada  el 
dia  21 de  desembre  de 1995,  gestionar  directament  el  servei  d’explotació  de l’EDAR de 
Montferrer a través de la Societat pública mercantil INICIATIVES ALT URGELL SA (IAUSA) .

Atès que la gestió  tècnica i econòmica de la Societat  pública abans esmentada durant  el 
present exercici és totalment satisfactòria segons es desprén del balanç provisional presentat 
pel Consell d’Administració de la mateixa.

Atès que segueix ferma la voluntat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell de continuar gestionant 
l’explotació de la dita EDAR a través de la seva empresa pública IAUSA.

Atès que el càlcul xifrat de les despeses d’explotació de l’EDAR per a enguany representa un 
increment  del 3,5% en relació amb les previsions de l’exercici  de 1996,  llevat dels  costos 
d’energia elèctrica que es preveuen de mantenir en el mateix import.

La Comissió proposa al Ple l’adopció dels ACORD següents :

Primer. Sol.licitar  a  la  Junta  de  Sanejament  del  Departament  de  Medi  Ambient  de  la 
Generalitat de Catalunya que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell sigui nomenat Administració 
Actuant en l’explotació de l’EDAR de Montferrer durant l’any 1997.

Segon. Sol.licitar a la Junta de Sanejament que a través del Departament d’Explotació de 
Depuradores li sigui atribuïda al Consell Comarcal, com a Administració Actuant, una dotació 
econòmica de 24.235.469,-  ptes, més l’IVA corresponent, per tal de fer front a les despeses 
d’explotació  de  l’EDAR  de  Montferrer  durant  l’any  1997.  Aquesta  dotació  representa  un 
increment del 3,5% en les partides de personal i manteniment i no experimenta cap augment 
la d’energia elèctrica que es manté igual que la de l’exercici anterior, amb el qual resulta que el  
percentatge d’increment global del pressupost per a 1997 en relació amb el de l’exercici 1996 
és de l’1,51%.

Tercer. Encomanar a la societat pública mercantil INICIATIVES ALT URGELL SA l’explotació 
de l’EDAR de Montferrer per a 1997, amb el pressupost que li sigui atorgat al Consell Comarcal 
per part de la Junta de Sanejament i descomptant un 2% d’aquell en concepte de gestions a 
realitzar directament per la pròpia corporació comarcal com a conseqüència del funcionament 
del servei”.

Sotmès a deliberació el dictamen, intervé el portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Mas 
Bentanachs,  per  a fer  constar  que,  tot  i  que es tracta d’una petició  formal  a la Junta de 
Sanejament per tal d’omplir un tràmit administratiu d’obligat compliment, el seu Grup considera 
oportú  d’abstenir-se,  en congruència  amb la posició  ja  reiterada  en diferents  ocasions  de 
disconformitat  amb el procediment de gestió adoptat  per a l’EDAR i tenint  en compte que 
l’assumpte es troba “sub júdice” pendent d’un recurs contenciosadministratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

I el Ple del Consell Comarcal, mitjançant votació ordinària i per 14 vots a favor, cap en contra i 
les abstencions dels 3 membres corporatius del Grup del PSC, ACORDA aprovar el dictamen 
de la Comissió a tots els efectes legals. 



3. Expedient sobre modificació de crèdits al pressupost de 1996

És presentat a la consideració del Plenari corporatiu l’expedient sobre modificació de crèdits al 
pressupost  de  l’entitat  per  a  l’exercici  de  1996,  degudament  dictaminat  per  la  Comissió 
Informativa de Finances i Règim Interior i informat per la Intervenció de Fons .

El vicepresident  segon de la corporació i  president  de la Comissió,  senyor  Ventura Roca, 
facilita als presents un informe resumit de les raons d’urgència que han fet necessari d’operar,  
a punt de finalitzar l’exercici, un conjunt de transferències i d’habilitació de crèdits extraordinaris 
per tal d’atendre compromisos de pagament que no es poden ajornar i que són atesos, en part, 
amb  càrrec  a  crèdits  de  partides  pressupostàries  no  compromeses  i  susceptibles  de  ser 
reduïdes sense perturbació dels serveis als quals s’han afectat i, en una altra part, amb nous 
ingressos  efectivament recaptats i no previstos en el Pressupost de l’entitat..

Sotmés a deliberació l’expedient, intervé el portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Mas 
Bentanachs, per assenyalar que, tot i tractar-se d’un expedient formalista d’ús generalitzat i 
habitual  en la  pràctica  pressupostària  dels  ens  públics,  el  seu  grup  es  veu en l’obligació 
d’abstenir-se per raons de fons, en tenir la sensació que es vol estirar més el braç que la 
màniga i que hi ha a motius  per a pensar fonamentadament que no tots els ingressos que es 
preveuen  en  l’expedient  es  faran  efectius,  postura  que  coincideix  també,  pel  que  fa  als 
ingressos pendents de cobrament,  amb la mantinguda en el debat del compte general del 
pressupost de 1996.

I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió de Finances i considerant 
la necessitat i urgència de l’expedient, així com la conformitat del mateix amb la legalitat vigent,  
per 14 vots a favor, cap en contra i les abstencions dels 3 membres del grup corporatiu del 
PSC, ACORDA :

Primer. Aprovar provisionalment transferències de crèdit entre partides del Pressupost de l’ens 
comarcal de l’exercici de 1996 per un import de  3.995.843 ptes, tant en alta com en baixa, 
d’acord  amb la relació  detallada signada  per  la  intervenció  comarcal  i  que  forma part  de 
l’expedient .

Segon. Aprovar provisionalment habilitacions de crèdits extraordinàris al Pressupost de l’ens 
comarcal  de l’exercici  de 1996,  per un import  d’11.233.647,  amb càrrec a nous ingressos 
efectivament recaptats, d’acord amb la relació detallada signada per la intervenció comarcal 
que figura incorporada  a l’expedient.

Tercer. Donar  a  l’expedient  la  tramitació  que  preveu  l’article  158.2  de  la  Llei  39/1988, 
reguladora de les hisendes locals, i articles 38.2 i 42 del Reial Decret 500/1989, de 20 d’abril, i 
els  acords  anteriors  es  consideran  adoptats  amb  carècter  definitiu  si  no  es  presenten 
reclamacions i/o al.legacions durant el termini d’exposició pública.
4.  Convenis  de col.laboració  amb ajuntaments  en matèria  de recerca,  recuperació  i 
difusió de l’etnografia local



Vistos els projectes de convenis a formalitzar entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de 
Montferrer i Castellbó i Josa i Tuixén en el marc de les actuacions subvencionades per la 
Direcció General  de Planificació  i  Acció Territorial  del Departament  de Política Territorial  i 
Obres Públiques de la Generalitat   per  al  desenvolupament  dels petits  nuclis i  poblament 
disseminat ;

Atès el programa a desenvolupar pel Consell Comarcal en col.laboració amb els ajuntaments 
en matèria  de promoció i  difusió  de les activitats  socioeconòmiques i  tècniques de treball 
tradicionals a la nostra comarca ;

El  Ple,  adherint-se  al  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Promoció  i  Foment  i  per 
unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 

Primer. Aprovar, en els mateixos termes del seu redactat, el Conveni de col.laboració entre el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó en matèria de recerca, 
recuperació i difusió de l’etnografia local, amb la finalitat d’albergar, per a la seva exhibició al 
públic visitant, la mostra anomenada “Farinera  de Montferrer“, a instal.lar en un antic edifici 
cedit  i habilitat a l’efecte anomenat Molí de la Trobada, que es troba situat a l’indret del mateix 
nom del municipi abans esmentat . 

Segon. Aprovar, en els mateixos termes del seu redactat, el Conveni de col.laboració entre el 
Consell  Comarcal  de  l’Alt  Urgell  i  l’Ajuntament  de  Josa  i  Tuixén  en  matèria  de  recerca, 
recuperació i difusió de l’etnografia local, amb la finalitat d’albergar, per a la seva exhibició al 
públic visitant, la mostra anomenada “Museu de les Trementinaires”, a instal.lar en un local 
situat en els baixos de la Casa Consistorial de Tuixén.

Tercer. Facultar  la  senyora  M.  Dolors  Majoral  i  Moliné,  presidenta  del  Consell  Comarcal, 
perquè en nom i representació de la Corporació signi els respectius convenis i realitzi totes les 
gestions que siguin necessàries per a la plena efectivitat dels mateixos. 

Quart . Un exemplar d’ambdós convenis figuraran com a annexos 1 i 2 de l’acta de la sessió.

5. Conveni de col.laboració entre l’Escola Taller de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell  per a la realització de pràctiques compartides del curs de treballadors 
familiars.

És presentat a la consideració del Ple un projecte de conveni de col.laboració entre el patronat  
municipal Escola Taller de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal , l’objectiu del qual és d’oferir  
als alumnes que fan el curs de treballadors familiars a la dita escola la possibilitat de realitzar 
pràctiques formatives en institucions i empreses que de forma altruïsta es presten a facilitar  
aquesta tasca com a entitats col.laboradores. La presidenta, senyora Majoral, fa una exposició 
resumida dels principals aspectes que presenta el Conveni pel que fa a la seva aplicació en 
l’àmbit  del  Consell  Comarcal  i  el  Ple,  trobant-lo  conforme  i  considerant  d’interès  aquesta 
col.laboració de cara a la millora en la formació i l'aprenentatge dels aspirants a treballadors 
familiars de la comarca, per unanimitat ACORDA:



Primer. Aprovar, en els mateixos termes del seu redactat, el Conveni de col.laboració entre el 
Patronat Municipal Escola Taller de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la 
realització de pràctiques compartides al curs de treballadors familiars.  Un exemplar  del dit 
Conveni figurarà com a annex núm. 3 de l’acta de la sessió.

Segon. Autoritzar la presidenta del Consell Comarcal,  Ma. Dolors Majoral i Moliné, perquè 
pugui  signar  els respectius convenis amb els ajuntaments interessats i  continuar  totes les 
gestions necessàries en ordre a la plena efectivitat 

6. Moció sobre la problemàtica generada per la dilació en el cobrament de subvencions 
en  relació  amb  el  compliment  de  l’article  100  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions Públiques.

Tot seguit, es llegeix una Moció de la Presidència, consensuada per la Comissió de Govern i 
expressada en els següents termes: 

“Atès que la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques 
(BOE núm. 119, de 18 de maig), en endavant LCAP, en el seu article núm. 100 preveu que 
les administracions públiques hagin de fer efectiu el pagament dels seus contractes dins 
dels  dos  mesos  següens  a  l'expedició  de  les  oportunes  certificacions  d'obres  o  del 
corresponents documents acreditatius de la realització total o parcial del contracte,

Vist que la mateixa llei preveu sancions per a les administracions públiques en el supòsit 
d'incompliment dels terminis de pagament establerts en la LCAP.

Atès  que  els  governs  locals  de  Catalunya,  ajuntaments  i  consells  comarcals,  veuen 
supeditades  les  seves  inversions,  principalment  en  obra  pública,  a  les  subvencions  de 
capital que puguin obtenir d'administracions públiques superiors.

Vist  que el  govern de la  Generalitat  està efectuant  el  pagament  de les subvencions de 
capital atorgades a les corporacions locals per l'execució d'obres a un any, o més, des de la 
presentació de la justificació de la despesa.

Atès  que,  davant  d'aquesta  situació,  les  administracions  locals  difícilment  poden  donar 
rigorós compliment dels terminis legals previstos per la LCAP, fet aquest que provoca unes 
despeses addicionals que encareixen l'obra pública, ja sigui per l'obligació de satisfer d'ofici 
els  interessos  per  la  móra,  o  per  l'abonament  d'interessos  en  el  cas  d'acollir-se  al 
finançament pont d'una operació de tresoreria.

Per això, es proposa al Ple del Consell Comarcal  l'adopció dels següents ACORDS:

Primer. Instar al Govern Central perquè prengui la iniciativa de promoure davant  l'òrgan 
legislatiu de la Nació una modificació de l'article 100 de la LCAP, en el sentit d'allargar el 
termini  de  pagament  davant  la  impossibilitat  del  seu  compliment  per  part  de  les 
administracions locals.



Segon. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a reduir notòriament el temps mitjà 
de pagament  de les subvencions de capital  atorgades als  ens locals,  adequant-lo  a les 
exigències previstes per la LCAP.

Tercer. Demanar al govern de la Generalitat que, en cas d'incompliment d'aquest terminis, 
es comprometi a fer-se càrrec de les despeses financeres que se'n puguin derivar, sempre 
que aquestes siguin imputables al retard en els seus pagaments.

Quart. Donar trasllat dels present acords als alcaldes de la comarca per al seu coneixement 
i  perquè,  si  és  del  seu  interès,  proposin  als  respectius  plens  d'adherir-se  a  aquesta 
proposta.

Cinquè. Trametre certificació del present acord al president del Govern Central, Excm. Sr. 
José Maria Aznar, perquè impulsi la iniciativa a què fa referència el punt primer anterior.

Sisè. Donar trasllat de la present resolució al president de la Generalitat de Catalunya, Molt 
Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley, per a coneixement del govern i als efectes oportuns de donar 
compliment al que es demana en els apartats 2n. i 3r. del present acord.

La Moció anterior  és aprovada per  unanimitat  dels  17 membres corporatius presents a la 
sessió.

7. Moció sobre l’aprovació de la Declaració Universal de Drets Lingüístics.

És  presentada  a  examen  i  aprovació  del  consistori  una  Moció  de  la  Presidència 
consensuada per la Comissió de Govern, amb el text literal següent::

“La Declaració Universal de Drets Lingüístics, aprovada per la Conferència Mundial de Drets 
Lingüístics a Barcelona el  6 de juny de 1996,  ha estat  una iniciativa sorgida del Centre 
Català del PEN Club que ha comptat amb la col.laboració del CIEMEN, i amb el suport de 
les  institucions  del  govern  de  Catalunya,  de  diverses  administracions,  dels  estaments 
científic, jurídic i intel.lectual del país, del PEN Club internacional i centres d'altres països, 
així com de diverses ONGS.

La Declaració Universal de Drets Lingüístics, basada en textos de caràcter general com la 
Declaració Universal de Drets Humans (1948) i en altres de més específics que tenen com a 
subjectes les persones, els pobles, la cultura i les llengües, té com a objectiu principal la 
defensa i la protecció dels drets col.lectius de les comunitats lingüístiques, aspecte aquest, 
que fins el present no estava contemplat en cap altre tipus de declaració.

El contingut  de la declaració constitueix un marc d'excepcional importància pel que fa al 
reconeixement  dels  drets  de  la  comunitat  catalanoparlant  d'arreu  i,  per  tant,  de  la 
salvaguarda, protecció i ús de la llengua catalana, així com també de la parla aranesa.

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:



1. Expressar la satisfacció de la corporació per l'aprovació de la Declaració Universal de 
Drets  Lingüístics  aprovada  el  darrer  6  de  juny  en  tant  que  constitueix  un  marc  de 
reconeixement  dels  drets  col.lectius  de  totes  les  comunitats  lingüístiques  amb 
independència  del  caràcter  actualment  oficial  o  no  oficial  de  les  llengües,  i  amb 
independència del nombre de parlants de cadascuna d'elles, i s'adhereix al seu contingut 
global.

2. Donar suport  i  enfortir  el contingut  de la declaració en tot allò que afecti  a la llengua 
catalana i l'aranès com a parla que ha de ser objecte d'ensenyamenti d'especial respecte i 
protecció, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

3. Expressar la satisfacció de la corporació comarcal pel fet que la iniciativa que ha originat 
la Declaració Universal de Drets Lingüístics hagi sorgit de la societat civil catalana i hagi 
comptat amb el recolzament de les institucions i organitzacions de caràcter nacional, estatal 
i internacional.

4. Disposar de fer arribar la present Moció a la Conferència Mundial de Drets Lingüístics, per 
tal de què sigui tramesa a la UNESCO”.

La Moció és aprovada per assentiment dels 17 membres corporatius presents a la sessió. 

8. Moció de solidaritat amb la problemàtica del tercer món

A  continuació,  la  senyora  presidenta  presenta  al  Ple  una  Moció  consensuada  per  la 
Comissió de Govern i expressada en els termes següents :

“Aquests dies estem vivint la tragèdia de la zona africana dels Grans Llacs on milers de 
persones poden morir si no es troba la manera d'obrir passadissos humanitaris per fer-los 
arribar l'ajut que necessiten.

Com a ciutadans de l'Alt Urgell afegim les nostres veus a les del govern i a les dels nostre 
Parlament  per  tal  de fer  arribar  als  estats  de la  Unió Europea  i  a  l'Organització  de les 
Nacions  Unides  la  necessitat  d'aturar  l'escalada  bèl.lica  i  de  trobar  sortides  a  l'actual 
situació.

Més enllà de les ajudes puntuals, imprescindibles per evitar la consolidació i l'agreujament 
del problema, cal afrontar les causes de fons del conflicte i adoptar aquelles mesures que 
permetin arribar a solucions definitives.

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

1. Unir-se a la crida per la pau i l'estabilitat i denuncia la violació de les lleis més elementals 
dels drets humans.

2. Convidar a tots els ciutadans a participar i a propiciar actes a favor de la negociació per al  
retorn i la seguretat dels refugiats i a participar en tot els actes socials d'ajut humanitari.



3. Adreçar-se a les persones que lluiten per la justícia per tal que, quan les circumstàncies 
ho permetin, puguin aportar el seu gra de sorra a l'ajuda, única forma d'evitar una catàstrofe 
en vides humanes sense precedents.

4. Finalment, adreçar-se al Govern, als estats de la Unió Europea i a l'Organització de les 
Nacions Unides perquè fagin el pas valent i definitiu per aturar aquesta odiosa guerra.

Sotmesa a deliberació la Moció, el conseller  senyor Colom i Pich expressa el seu sentir 
sobre la incoherència que presenta aquesta manifestació en contrast amb l’actitud negativa i 
quasi  burlesca que es va fer  palesa amb motiu  d’haver-se presentat  en un plenari  una 
proposta  de  compromís  per  a  consignar  en  els  pressupostos  un  0,7%  dels  recusos 
pressupostaris de l’entitat destinat per a ajut al tercer món; el conseller entèn que la Moció 
s’ha fet una mica de portes a fora de cara a què sigui difosa als mitjans de comunicació.

La presidenta,  senyora Majoral,  dissenteix d’aquesta opinió i  recorda al  conseller  que el 
Consell Comarcal sempre ha estat sensible a qualsevol manifestació de solidaritat  humana 
i així s’ha manifestat en diferents ocasions, darrerament amb motiu dels ajuts humanitaris al 
poble bosnià;  pel que fa a la proposta de consignar  un percentatge fix del 0,7% en els 
pressupostos  de  l’entitat,  es  remet  a  les  consideracions  fetes  en  el  seu  dia  sobre  la 
precarietat dels recusos propis de què disposa el Consell Comarcal que representen una 
mínima part en relació amb el muntant global d’ingresos majoritàriament finalistas.

El  conseller senyor Solà i Solà entèn que el Consell Comarcal no s’hauria de pronunciar 
sobre qüestions que pertanyen a d’altres instàncies públiques i la senyora Majoral li contesta 
que la finalitat  que es persegueix és de solidaritzar-se i d’esperonar  els governs perquè 
realitzin accions decidides d’ajut i col.laboració amb el tercer món.

El senyor Domingo Barnils es solidaritza amb la iniciativa del senyor Colom de consignar 
una ajuda fixa del 0,7% del recursos pressupostaris per al tercer món i està d’acord en què 
la Moció té un caire de propaganda partidista.

Finalment, el senyor Mas Bentanachs coincideix amb l’opinió dels senyors Colom i Domingo 
en el sentit de significar que el millor gest de solidaridat és tenir la voluntat de consignar en 
els pressupostos de cada any una quantitat fixa per aquesta finalitat, sigui la del 0,7% o 
sigui inferior si les disponibilitats econòmiques no ho permeten, ja que el que realment es 
valora és la bona predisposició i voluntat.  
 
Sotmesa a votació ordinària, la Moció és aprovada per 16 vots a favor, cap en contra i una  
abstenció.

9. Proposta sobre designació d’un membre corporatiu al si del Consell d’Administració 
de la Caixa d’Estalvis de Barcelona.

La senyora presidenta informa que, d’acord amb l’escrit tramès amb data del proppassat 29 
d’octubre  pel  secretari  del  Consell  d’Administració  de  la  Caixa  d’Estalvis  i  Pensions  de 
Barcelona, li correspon a aquest Consell Comarcal la designació d’un representant al sí de 
l’Assemblea de la dita Caixa amb motiu de la propera renovació de la mateixa i proposa per al 



càrrec al conseller del grup corporatiu de CIU, senyor Miquel Mas i Miró, proposta que sotmet a 
la consideració del Plenari.

El conseller senyor Mas Bentanachs comenta que, tot i no tenir res en contra de la persona 
proposada per  la  presidenta,  el  fet  de no constituir  un requisit  necessari  que el  designat 
pertanyi al grup de CIU significa que podria ser igualment vàlid per al càrrec un membre dels  
altres grups que integren la corporació, en el qual cas rebria també de forma favorable la seva 
candidatura.

I no havent-hi més intervencions, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Designar el conseller senyor  Miquel Mas i Miró  per a ocupar, en representació del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell,  el càrrec de membre de l’Assemblea General de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

Segon. Comunicar aquesta designació al senyor Mas Miró als efectes d’acceptació del càrrec.

Tercer.  Notificar  a  la  Caixa  d’Estalvis  i  Pensions  de  Barcelona  el  nomenament  efectuat, 
juntament  amb l’acceptació  del  càrrec  per  part  de  l’interessat   i  les  dades  personals  del 
designat, als efectes que siguin procedents. 

10. Despatx oficial i informes de presidència

- La presidenta recorda als alcaldes presents el termini atorgat per a demanar al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques les subvencions destinades en la present campanya 
per a la neteja i reparació dels camins afectats per les nevades, d’acord amb la Resolució 
publicada al DOGC del 6 de novembre passat.

- Amb motiu d’haver-se declarat pel Govern de la Generalitat l’any 1996 com a Any català dels 
conductors i vianant grans, la presidenta informa que s’ha programat una jornada destinada al 
col.lectiu de gent gran que tindrà lloc el proper dia 3 de desembre a la sala d’actes del Consell  
Comarcal.

-  Amb  motiu  de  l’acte  celebrat  recentment  al  Taller  Claror  d’aquesta  ciutat  en  el  que 
representants de l’empresa Kappa van fer entrega d’un obsequi als nens i nenes acollits a 
aquesta institució i els varen convidar a un berenar, el president del Patronat va reiterar als 
alcaldes presents la proposta comunicada als ajuntaments de demanar a la Diputació una 
bestreta reintegrable de 500.000,- ptes. La presidenta demana als ajuntaments que vulguin fer 
aquesta contribució i que encara no han pres els corresponents acords que ho facin el més 
aviat  possible i  recorda el lloable objectiu  que es pretén assolir  amb la petició d’aquestes 
bestretes  i  que  no  és  altre  que  el  d’evitar  que  el  Taller  Claror  continui  soportant  els 
considerables interessos que ha de satisfer a les entitats bancàries pels crèdits que s’ha vist 
obligada a demanar per a fer front a despeses d’inversió.  

- Finalment la presidenta proposa donar un vot de gràcies a l’escola de futbol Urgelia per la 
important tasca que realitza en favor de la joventut.



11. Precs i preguntes

En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents:

- El conseller Mas Bentanachs prega a la presidenta que demani a les instàncies competents 
de l’Administració un estudi sobre la viabilitat i oportunitat d’establir una línia de transport de 
viatgers d’anada i tornada la Seu -Sort per tal de facilitar una comunicació regular, que es troba 
a faltar, entre dos comarques veïnes com són  l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà.

La presidenta, senyora Majoral, assenyala que la iniciativa ja s’havia plantejat sobre la base de 
proposar que fos la mateixa companyia Alsina Graells la que estudiés una variant alternativa 
d’expedició regular a  través de l’esmentada carretera; la idea, però, no va tenir una bona 
acollida  per part de l’empresa Alsina i ha quedat en suspens en al.legar aquella la dificultat  
que presentaven alguns trams per al trànsit d’autocars, principalment en època hivernal; no 
obstant,  considera  la  senyora  Majoral  que  ara  és  el  moment  de  tornar  a  insistir  sobre 
l’oportunitat  de  continuar  la  negociació  amb la  companyia  per  a  tirar  endavant  una  línia, 
l’establiment de la qual estima també necessari, si més no utilitzant autobusos d’una menor 
capacitat que permetin circular sense dificultat .

El vicepresident, senyor Bonaventura Solans, considera també oportú d’aprofitar la gestió per a 
recordar al Ministeri de Foment la necessitat i urgència de rehabilitar, al més aviat possible, el 
projecte de millora i condicionament de la N-260 el qual es troba, ara com ara, paralitzat.    

-  El  conseller  i  alcalde de Coll  de Nargó,  senyor  Josep M. Solà i  Solà fa  un prec al  Ple 
lamentant l’accident mortal de circulació hagut en la zona del pantà d’Oliana en què un turisme 
va sortir-se de la carretera i es va llançar directament a l’embassament per un marge mancat 
de la protecció adequada, amb el resultat d’un ocupant desaparegut. Considera lamentable la 
passivitat de l’administració davant d’aquests fets i pregunta quants morts ha d’haver-hi abans 
que els responsables de la carretera es decideixin a condicionar els trams més perilllosos i 
dotar-los de les adequades mesures de seguretat, molt concretament pel que fa a les tanques 
de seguretat en diversos punts del pantà desprovistos de la més elemental protecció. Demana 
el suport del Ple davant d’un problema greu que és cosa de tots i que cal solucionar amb la  
màxima urgència i amb la col.laboració de tots. De no trobar aquest decidit recolçament, el  
senyor  Solà anuncia que lliurarà d’immediat  l’oportuna consulta  al  fiscal  de l’Audiència  de 
Lleida per tal de ser assessorat  sobre les condicions de seguretat  que ofereix el tram de 
carretera del pantà i les possibles responsabilitats que puguin derivar-se.

A la vista del prec formulat, la presidenta senyora Majoral proposa la concertació d’una visita al 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques per part d’una comissió d’alcaldes i del propi 
Consell Comarcal per expressar-li la preocupació de les administracions, estaments i ciutadans 
en general de la comarca per aquest estat de coses i exigir-li, si més no, que es facin amb la 
màxima urgència les obres més imprescindibles d’adeqüació i  protecció en els punts més 
conflictius i perillosos. En el mateix sentit  i simultàniament,  s’adreçarien escrits al president 
Pujol, al conseller, al director general i al cap del servei territorial de carreteres.



El conseller  del grup corporatiu del Partit  del Progrés del Pirineu,  senyor Domingo Barnils, 
s’adhereix a la proposta de l’alcalde de Coll de Nargó de traslladar el tema de la carretera a la 
Fiscalia de l’Audiència en no considerar la idea gens escabellada.

El conseller del grup corporatiu del PSC, senyor Mas Bentanachs, recolça també la proposta 
del senyor Solà de lliurar una consulta al fiscal  pel cop d’efecte que això entranya, cosa que, al 
seu parer,  és molt més operativa que una simple protesta col.lectiva davant l’administració 
responsable de la carretera.

ASSUMPTE FORA DE L’ORDRE DEL DIA

Fora de l’ordre del dia, i mitjançant acord previ de declaració d’assumpte d’urgència, el Ple, per 
unanimitat,  acorda  donar-se  per  assabentat  i  ratificar  el  recurs  ordinari  presentat  per  la 
presidenta amb caràcter d’urgència i en ús de la facultat que li atorga l’article 14.1.e) de la Llei  
6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, contra la Resolució del cap del 
Servei territorial de carreteres de Lleida, de 14 d’octubre de 1996, per la qual s’autoritza a la 
concessionària SA Alsina Graells d’Auto Transportes la modificació d’expedicions i horaris del 
servei regular Puigcerdà-la Seu d’Urgell  i la Seu d’Urgell-Puigcerdà.

La presidenta aixeca la sessió, 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. 999051 al núm. 999056 i 
comprèn un total de 6 folis, numerats del 50 al 55.

La Seu d'Urgell, 20 de desembre de 1996

El secretari


