
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL

Identificació de la sessió

Núm: 11/96
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria
Data: 19 de desembre de 1996.
Durada: de 21 a 22,50 hores
Lloc: Saló de sessions del Consell Comarcal

Hi assisteixen:
- M. Dolors Majoral Moliné, presidenta
- Joan Busquets Grau, vicepresident 1r.
- Ventura Roca Martí, vicepresident 2n.
- Pere Planes i Planes, vicepresident 4t
- M.Teresa Ferrer Cumella, consellera
- Miquel Mas i Miró, conseller
- Josep M.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 Muñoz Gaset, conseller
- Francesc Domingo Barnils, conseller
- Josep Mijana Vilana, conseller
- Miquel Colom Pich, conseller
- Josep Lluís Rodríguez Morán, secretari
- Emili Valero Mallea, interventor habilitat

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. Obres complementàries de les obres principals següents:
    - Arranjament del camí d’accés al Cogulló-1a.fase
    - Nou accés a Arsèguel
3. Decret de Presidència sobre l’adopció d’actuacions excepcionals per a la consolidació 
del talús al camí d’Argestues i Beren com a conseqüència d’esllavissades de terres.
4. Resolució del concurs per a l’adjudicació de l’obra anomenada “Abocador controlat de 
residus municipals a Fórnols del Cadí".



5. Projecte de l’obra  “Eixample de l’accés a la Vall de Cabó (tram urbà d’Organyà)"
6. Expedient núm.2 sobre modificació de crèdits al Pressupost de l’entitat de l’exercici 1996
7. Pressupost general del Consell Comarcal per a l’exercici 1997. Plantilla de personal i 
relació de llocs de treball
8. Ratificació Decret de Presidència pel qual se sol.licita un canvi d’obra en el finançament 
del DOCUP de Catalunya de l’objectiu 5b
9. Despatx oficial i informes de Presidència
10. 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  14 de novembre  de 1996,  sense cap 
esmena ni observació.
                                                  
2. OBRES COMPLEMENTÀRIES

Atès  que  en  sessió  del  8  d’agost  d’enguany  el  Ple  del  Consell  Comarcal  acordà 
l’adjudicació, mitjançant concurs, de les obres següents:

1. A l’entitat RIBALTA E HIJOS SA, l’obra anomenada “Arranjament del camí d’accés al 
Cogulló, 1a fase” pel preu de 9.789.875,- ptes.

2. A l’entitat M y J GRUAS SA, l’obra anomenada “Nou accés a Arsèguel”, pel preu de 
9.666.800,- ptes.

Atès que a tenor dels informes lliurats per l’enginyer de la corporació i tècnic director de les 
obres, es desprèn la necessitat de realitzar les actuacions complementàries de les obres 
que  es  ressenyen,  pel  fet  de  no  poder  ser  separades  tècnicament  dels  respectius 
contractes principals sense causar inconvenients majors a l’administració comarcal;

Atès que el cost de les obres complementàries és inferior, en ambdós casos, al 20% del 
preu del contracte;

Vist l’informe del secretari de la corporació i el certificat de l’interventor de fons que figuren 
units a l’expedient;

el Ple,  per unanimitat i a proposta de la Comissió Informativa d’Infraestructures, ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment amb caràcter provisional les obres complementàries de les 
principals següents: a) Arranjament del camí d’accés al Cogulló, 1a. fase  i b) Nou accés a 
Arsèguel.

Segon. Aprovar els pressupostos d’execució per contracta d’ambdues obres per imports 
d’1.199.625 ptes i 500.000,-ptes,  respectivament, d’acord amb els informes lliurats per 
l’enginyer comarcal i tècnic director de les obres, senyor Ferran Aparicio Ibañez.

Tercer. Confiar l’execució de les obres complementàries, a l’empara del que preceptua 
l’article 141.1.d) de la Llei 13/1995, de 18 de maig de Contratos de las Administraciones 



Públicas, als respectius contractistes de les obres principals, RIBALTA E HIJOS SA i M y J 
GRUAS SA, respectivament.

Quart. Donar audiència a les empreses  contractistes per un termini de 10 dies, als efectes 
de l’oportuna acceptació, i elevar el presents acords a definitius en cas de no presentar-se 
per part d’aquelles cap objecció.

3.  DECRET  DE  PRESIDÈNCIA  SOBRE  L’ADOPCIÓ  D’ACTUACIONS 
EXCEPCIONALS  PER  A  LA  CONSOLIDACIÓ  D’UN  TALÚS  AL  CAMÍ  D’ACCÉS 
D’ARGESTUES I BEREN

El  secretari  llegeix  el  Decret  de  presidència  núm.  12/96,  pel  qual  es  disposa,  amb 
caràcter d’actuacions d’emergència i a l’empara de l’article 73 de la Llei 13/1995, de 18 
de maig,  de contractes de les administracions públiques,  obres de consolidació d’un 
talús a la carretera veïnal d’Argestues i Berén a resultes de les esllavissades produïdes 
a conseqüència de les pluges, conformement amb la memòria valorada redactada per 
l’enginter contractat de la plantilla, senyor Ferran Aparicio Ibañez .

I,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  considerant  correctes  les  actuacions  practicades  i 
plenament  justificats  els  motius  d’emergència  que  les  impulsaren,  per  unanimitat 
ACORDA: 

-  Donar-se  per  assabentat  i  ratificar  el  Decret  de  presidència  núm.  12/96  pel  qual 
s’aproven  obres  d’emergència,  a  conseqüència  d’esllavissades,  consistents  en  la 
consolidació d’un talús a la carretera veïnal d’Argestues i Beren.

4.  ADJUDICACIÓ  DE  L’OBRA  “ABOCADOR  CONTROLAT  DE  RESIDUS 
MUNICIPALS A FÓRNOLS DEL CADÍ"

Vist  l'estat  procedimental  en  què  es  troba  l'expedient  de  contractació  formalitzat  per 
adjudicar, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i a través de concurs públic,  
l'obra anomenada “Abocador controlat de residus municipals a Fórnols del Cadí”, 

Atès  que,  durant  el  termini  hàbil  obert  a  l'efecte,  s'han  presentat  les  següents 
proposicions :

- Núm. 1. EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, SA (TRAGSA), representada 
pel senyor José Maria Serra Boncompte. 

- Núm. 2.  M y J GRUAS SA, representada pel senyor Josep M. Gruas i Estadella

- Núm. 3. TECNICAS DE RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL, SA representada pel 
senyor Francisco José Martinez Llerandi.

Atès que  la documentació presentada per les tres empreses licitadores ha estat correcta i 
conforme amb les prescripcions del plec de clàusules administratives particulars.
Atès que per la Mesa de contractació es proposa, en congruència amb l’informe lliurat pel 
tècnic comarcal,  l'adjudicació del contracte a l'entitat EMPRESA DE TRANSFORMACION 



AGRARIA, SA com a autora de la proposició que en el seu conjunt i tenint en compte els 
criteris objectius de valoració ressenyats al plec de clàusules particulars, resulta ser la més 
avantatjosa pels interesos de la corporació comarcal en haver assolit, segons el barem 
establert a la clàusula 12 del dit plec, una major puntuació. 

Considerant que la Comissió informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a 
l'adjudicació proposada per la Mesa de contractació.

Vistos  els  articles  83 al  91 de la  Llei  13/1995,  de 18 de maig,  de contractes  de les 
administracions  públiques,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels  membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació

Segon. Adjudicar  el  concurs  per  a  executar  l'obra  “Abocador  controlat  de  residus 
municipals a Fórnols del Cadí" a l'entitat EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, 
SA (TRAGSA),  per la quantitat de 17.649.135 PTA.

Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'adjudicatària, la 
qual haurà d'ésser requerida per a la constitució de la garantia definitiva en un termini de 
15 dies naturals següents a la notificació del present acord.

Quart. Facultar la senyora presidenta i secretari de la corporació per a la signatura del 
corresponent contracte administratiu amb l'empresa adjudicatària. 

5. PROJECTE DE L’OBRA “EIXAMPLE DE L’ACCÉS A LA VALL DE CABÓ (TRAM 
URBÀ D’ORGANYÀ)"

La presidenta sotmet a l’examen i aprovació del plenari corporatiu el projecte anomenat 
“Eixample de l’accés a la Vall de Cabó (tram urbà d’Organyà),  redactat  pels serveis 
tècnics  del  Consell  Comarcal,  amb  un  pressupost  d’execució  per  contracta  de 
23.110.664 PTA. 

El  projecte,  explica  la  presidenta,  està  subvencionat  en  un 50% pel  PUOIS 1997  i 
comprèn un tram de la carretera de Cabó que discorre per la vila d’Organyà en una 
longitud d’uns 325 metres linials des de la intersecció de la carretera amb la C-1313 fins 
al final de la zona urbanitzable.

A  l’entorn  del  projecte,  el  conseller  senyor  Josep  M.  Solà  considera  important  i 
necessari, abans d’escometre la inversió, donar solució prèvia a un sector urbà d’aquest 
accés pels problemes d’alineació que planteja la presència d’un edifici existent i entèn 
que aquesta  actuació és prioriitària.  El  conseller  president  de la Comissió Comarcal 
d’Infraestructures, senyor Busquets, diu que es tracta d’un assumpte que no afecta al 
projecte que ara es presenta a l’aprovació del Ple, que l’Ajuntament d’Organyà ho està 
negociant amb la propietat de l’immoble i que si bé s’ha de resoldre de forma paral.lela,  
el que més interessa ara és d’alleugerir els tràmits de la carretera per tal d’omplir els 
terminis de procediment que marca el Pla d’Obres i Serveis.
Fetes aquestes observacions, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat, ACORDA:



-  Aprovar  inicialment  el  projecte  “Eixample  de l’accés a la  Vall  de  Cabó (tram urbà 
d’Organyà)“ i sotmetre'l a informació pública durant el termini reglamentari mitjançant la 
seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació, fent constar que si no es produeix 
cap  reclamació  o  al.legació  durant  el  transcurs  del  termini  d’exposició,  el  projecte 
restarà aprovat tàcitament i de forma automàtica amb caràcter definitiu. 
  

6. EXPEDIENT NÚM. 2 SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 1996

És presentat a la consideració del Plenari corporatiu l’expedient núm. 2 sobre modificació 
de crèdits al pressupost de l’entitat de l’exercici de 1996, degudament dictaminat per la 
Comissió informativa de Finances i Règim Interior i informat per la intevenció de fons .

El vicepresident segon del Consell i president de la Comissió, senyor Ventura Roca i Martí, 
informa  al  Ple  sobre  la  necessitat  d’aprovar,  a  punt  de  finalitzar  l’exercici,  un  segon 
expedient  de modificació de crèdits al Pressupost  vigent  de l’entitat  que permeti  dotar 
suficientment algunes partides de despesa i atendre compromisos de pagament que no es 
poden ajornar  per  a  l’exercici  següent,  mitjançant  transferències  de crèdits  provinents 
d’altres partides pressupostàries no compromeses o susceptibles de ser reduïdes sense 
perturbació dels serveis als quals es troben afectades, en uns casos, i en d’altres casos a 
través  de  suplements  o  d’ampliacions  de  crèdit  provinents  de  majors  ingressos 
efectivament recaptats .

Sotmés a deliberació l’expedient, intervé el portaveu senyor Mas Bentanachs per anunciar 
l’abstenció del  grup corporatiu del PSC, postura que és coherent i es correspon amb el  
que ja varen manifestar amb motiu de l’aprovació del primer expedient de modificació de 
crèdits aprovat recentment, consideracions que ratifica i a les quals es remet íntegrament.

Sense cap altra intervenció, 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  15  vots  a  favor,  cap  en  contra  i  
l’abstenció dels 3 membres del grup corporatiu del PSC, ACORDA:

Primer. Aprovar provisionalment transferències de crèdit entre partides del Pressupost de 
l’ens comarcal  corresponent a l’exercici de 1996 per un import d’1.173.726,- ptes, tant en 
alta com en baixa, d’acord amb la relació presentada per la intervenció comarcal i que 
figura incorporada a  l’expedient .

Segon. Aprovar iprovisionalment suplements i  ampliacions de crèdits al Pressupost  de 
l’ens comarcal de l’exercici de 1996, per un import d’14.529.873,- ptes, 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 consideraran adoptats  amb carècter  definitiu  si  no es 
presenten reclamacions i/o al.legacions durant el termini d’exposició pública.



7. PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL COMARCAL PER A L’EXERCICI 1997. 
PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

El ponent de l’àrea de Finances i vicepresident segon de la corporació, senyor Ventura 
Roca i Martí, presenta a la consideració i aprovació del Ple el Pressupost  General de 
l’exercici  de 1997 que inclou el de la pròpia entitat  i l'estat  de previsions d'ingressos i 
despeses de la societat pública mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), juntament amb 
la plantilla  i  la relació de llocs de treball.  El  Pressupost  general  ha rebut  el  dictamen 
favorable de la Comissió de Finances i ha estat degudament informat per la intervenció de 
fons de l'entitat.

El senyor Roca resumeix les línies generals d’actuació que presenta aquest Pressupost en 
relació amb el de l’exercici anterior, d’acord amb la Memòria que acompanya el Projecte, i 
assenyala  que aquell  presenta,  com a nota  més destacada,  una disminució  en xifres 
globals  en  l’ordre  d’un  14,26%.  Pel  que  fa  a  les  despeses  de  personal,  es  manté 
esencialment la mateixa xifra global de l’any anterior en no experimentar cap augment la 
masa salarial per imperatiu de la Llei de Pressupostos de l’Estat i es dota per a tot l’exercici 
la tercera plaça de SAT quedant sense dotació els llocs de treball de gerent, arquitecte  
tècnic i conserge. Referent a despeses en béns corrents i serveis, el capítol experimenta 
un augment del 8,12%, conseqüència de l’increment de dotació per al  transport escolar a 
resultes  de  la  instauració  de les noves línies de l’ESO,  mantenint-se,  no obstant,  la 
mateixa pauta de contenció de la despesa corrent ja iniciada en exercicis anteriors. En 
transferències corrents del capítol 4 s’opera una disminució del 3,31% en suprimir-se a 
partir de 1997 la gestió dels ajuts individuals de menjador i s’habilita per primera vegada 
una consignació del 0,7% dels recursos propis provinents del Fons de cooperació local i  
prestació de serveis tècnics, destinada a organitzacions d’ajuda al tercer món. Pel que fa al 
capítol d’inversions, diu el conseller, la disminució del 46% respecte a l’any anterior pot 
semblar espectacular,  però això és degut a la considerable retallada que experimentarà la 
subvenció destinada a dotar la xarxa veïnal de camins i que es pot xifrar, sense perjudici 
de la seva confirmació quan s’aprovi el  programa per a 1997,  en uns 100 milions de 
pessetes; cal tenir també en compte la supresió de dotació per al programa CITA tot i 
mantenir-se la consignació de l’any anterior ja que la seva execució es realitzarà durant 
l’exercici 1997. Finalment, pel que fa a les transferències de capital, el capítol experimenta 
un augment del 42,46% degut a l’increment de les xifres absolutes del PUOIS, al voltant 
dels 25 milions de pessetes,  i  a la incorporació  del Pla Específic de la Diputació (33 
milions de pessetes ) que no figurava  en l’exercici anterior.

Amb tot això i com a resum, el ponent de la Comisisió, senyor Roca, finalitza la seva 
intervenció assenyalant que el Pressupost de 1997 reflecteix la mateixa línia de continuïtat 
i perseverància en la permanent vocació que té el Consell Comarcal de ser un instrument 
útil i valuós de suport i col.laboració amb els ajuntaments de la comarca, malgrat la seva 
manca de recursos propis i les limitacions econòmiques, i de consolidar la seva presència 
en  totes  aquelles  àrees  de  l’activitat  que  afavoreixin  el  benestar  dels  ciutadans  i 
contribueixin a la promoció i al desenvolupament socioeconòmic de la comarca. 
 
Sotmès a deliberació el Dictamen de la Comissió, intervenen en el debat els següents 
consellers:

- Per Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Colom Pich fa una primera valoració 
desqualificadora del pressupost en considerar que ja d’entrada obre una etapa de crisi per 
les múltiples retallades de què ha estat objecte i singularment considera desproporcio-



nades  les  del  capítol  d’inversions;  destaca  el  fet  de  mantenir  una  línia  continuïsta  ja 
reconeguda pel propi ponent i assenyala que, tot i ser més realista, resulta ser menys 
creatiu;  entèn  que  és  una  mica  prematura  la  presentació  d’aquest  pressupost  sense 
conèixer les previsions que farà la Generalitat i, malgrat la minsa consignació, felicita a 
l’equip de Govern per haver-se decidit a reflectir una partida específica del 0,7% d’ajut al 
tercer món; considera fora de tota lógica que en un pressupost tan precari pel que fa a 
recursos propis el capítol de personal representi quasi un 50% del conjunt de les despeses 
i   troba  lamentable  que  any  rera  any  el  gruix  del  pressupost  comarcal  es  nodreixi 
fonamentalment de recursos finalistes sense apenes deixar cap marge de maniobrabilitat  
pròpia;  propugna  com  a  solució  per  a  sortir-se  d’aquesta  greu  situació  la  conjunció 
d’esforços  en la  recerca  de noves fons  de finançament  per  tal  de  dotar  els  consells  
comarcals de recursos suficients per al seu propi desenvolupament i entén que un pas 
decisiu  per  tal  d’evitar  la  criticable  i  innecessària  proliferació  d’administracions  amb 
objectius funcionals similars comença per la supresió de les diputacions provincials.

En torn de contestació a la intervenció anterior,  el  ponent  de Finances,  senyor  Roca, 
manifesta que coincideix amb alguna de les precisions fetes pel senyor Colom respecte a 
les deficiències de recursos propis que pateixen els consells comarcals però també és 
conscient que es treballa a nivell polític per tal de millorar la situació i remarca el sentit i la 
raó de ser d’aquells sobretot en comarques com la nostra, integrada en la seva major part 
per petits municipis mancats dels recursos econòmics més elementals per a dur a terme 
els serveis que la comunitat els hi demana; és cert, diu, que el capítol 1 de personal és 
prou elevat però cal tenir en compte que una bona part d’aquest personal es dedica a 
realitzar des del propi Consell funcions en benefici exclusiu dels ajuntaments, com és el 
cas dels serveis d’assistència tècnica (SAT) i els serveis d’assistència social .

En torn de rèplica, el senyor Colom Pich vol deixar clar que el missatge adreçat a l’equip 
de govern no és pas un altre que el de la lluita perquè arribin als consells comarcals  
competències plenes i dotacions suficients per a poder desenvolupar les seves funcions i 
perquè el muntant del capítol de personal no faci mal d’ulls en un pressupost en el que la 
majoria  dels  seus números  provenen de simples  transferències  als  ajuntaments  o  de 
recursos predeterminats i finalistes.

Seguint el  curs del debat, intervé a continuació  pel grup del PSC el  seu portaveu, senyor 
Jordi  Mas  i  Bentanachs,  per  a  fer  una  primera  consideració  sobre  la  similitud  que 
presenten  els  pressupostos  de cada any i  l’artificialitat  de la  seva globalitat  ja  que si 
deduim els recursos extrapressupostaris respecte dels quals el Consell només actua com 
a intermediari,  resultaria  que el  muntant  real  pressupostari  seria  d’uns 430 milions de 
pessetes; apel.la, doncs, a la reflexió dels consellers que marquen la línia política de l’ens 
comarcal perquè es posin a pensar si realment tota aquesta problemàtica és encarada 
correctament o si la situació és millorable.

Cenyint-se a les directrius que marca el Pressupost de l’entitat per a l’exercici 1997, el 
senyor Mas Bentanachs introdueix els següents elements de crítica global: 1r.  Es palès, a 
través del Pressupost, que els recursos propis del Consell Comarcal són totalment limitats i 
que l’estalvi net que s’obté com a quantitat de lliure disposició és únicament de 550.000 
pessetes; aquest fet, diu, es veu molt més agreujat en el cas concret del nostre Consell pel 
pes excesiu que representa la càrrega de personal. 2n. Destaca la irracionalitat existent en 
l’estructura  de  la  plantilla  i  convida  als  nous  consellers  de  la  present  legislatura  “no 
contaminats”, segons les pròpies paraules, a què reconsiderin la situació del personal i 
vegin si determinats llocs de treball existents són els més adequats en relació amb les 



funcions prioritàries que ha de desenvolupar el Consell Comarcal o si convindria donar 
entrada a d’altres tasques més prioritàries i,  en aquest  sentit,  considera que el fet  de 
repercutir  per  primera  vegada  una  part  del  cost  del  servei  d’assistència  tècnica  als 
ajuntaments, fins i tot amb caràcter retroactiu, significa que els números no quadren i no 
s’arriba perquè una bona part de la despesa es dedica a dotacions que no són prioritàries. 
3r. D’altra banda, el conseller qualifica el Pressupost de poc creatiu i ambiciós; no existeix, 
diu, un projecte global i no se sap bé cap a on es vol anar; fins i tot, continua dient, l’únic  
programa important que té entre mans el Consell Comarcal, com és el de la xarxa de 
camins, sofreix una retallada considerable de quasi el 50% en relació amb el muntant del 
programa anterior.

Entrant en aspectes més concrets del Pressupost, el senyor Mas Bentanachs no s’explica, 
com ja va posar de manifest amb motiu de l’aprovació del Pressupost de l’exercici anterior, 
perquè un projecte milionari (Programa CITA) que es considerava fa temps prioritari, hagi 
acabat finalment abandonat després d’haver passat un altre exercici més sense executar. 
Pel que fa a la consignació del 0,7% d’ajut al tercer món, tot i celebrar la bona voluntat  
d’introduir en el Pressupost una consignació específica per aquesta atenció, considera, no 
obstant,  poc  seriós  i  valent  que  per  al  càlcul  d’aquest  percentatge  s’hagin  emprat 
subterfugis i malabarismes ja que per a ser real s’hauria d’haver computat la totalitat dels 
recursos del Pressupost ordinari i no una quantitat que en la pràctica no representa més 
que  el  0,7%  d’una  base  totalment  artificial.  D’altra  banda,  insisteix  el  conseller  en 
consideracions puntuals referents a la política de personal i demana novament l’atenció 
perquè es faci una reflexió sobre si realment són prioritàries algunes de les tasques que 
desenvolupen les 30 persones que treballen al Consell o si, per contra, s’està menjant una 
bona part del Pressupost en perjudici d’altres funcions més prioritàries; en aquest mateix 
aspecte, alerta també sobre el perill de prevaricació que entranya que 12 d’aquestes 30 
persones s’hi troben en situació irregular des del punt de vista laboral ; considera això un 
fet negatiu per als treballadors afectats des del punt de vista de les seves espectatives i 
una herència  res de falaguera per al futur en cas que es produeixi un canvi de majoria 
política  ja  que  s’haurien  d’adoptar  decisions  que  no per  doloroses  foren  necessàries. 
Finalitza el conseller la seva intervenció demanant més sensatesa sobre qüestions que 
considera  trascendentals  i  manifesta  que  el  seu  Grup  corporatiu  és  obert  a  fer  un 
replantejament de la situació actual  sobre la base de realitzar un estudi acurat de quina 
hauria de ser l’estructura mínima i ideal de la plantilla i dels llocs de treball.

En contestació a la intervenció anterior,  torna a prendre la paraula el ponent de l’àrea, 
senyor  Ventura Roca,  el  qual  comença dient  que no li  extranya gens el  missatge del 
senyor Mas ja que s’enquadra dintre del seu paper d’oposició desprovist  de qualsevol 
mena de responsabilitat de govern. Respecte a la precarietat previsòria, manifesta que les 
xifres resultants són les que són i s’atenen a la realitat; la majoria de les entitats públiques, 
diu, desenvolupen les seves activitats en condicions deficietàries i els consells comarcals 
no podien ser menys, adhuc més tenint en compte que la manca de recursos propis els 
impedeix de gaudir d’un marge més ampli de maniobrabilitat ja que la majoria dels seus 
ingressos són finalistes. Això no obstant cal reconèixer, diu, l’esforç polític que dintre de les 
seves possibilitats  fa  el  Consell  per  millorar  la  comarca en les diferents  àrees de les 
infraestructures, obres i serveis; tant de bo que es pogués comptar amb més recursos 
econòmics per a poder ampliar la seva esfera d’actuació i fer més coses. Respecte al 
percentatge del 0,7%, entèn que la xifra resultant de les 500.000,- pessetes representa un 
esforç  important  dintre  de  les  disponibilitats  pressupostàries  i  pel  que  fa  a  les 
puntualitzacions de personal,  manifesta que les dades subministrades pel senyor Mas són 
equívoques ja que són únicament 4 les persones que es troben ara com ara en situació de 



venciment de contractes temporals i no cal parlar de cap irregularitat ja que totes aquestes 
situacions es resoldran en el seu moment d’acord amb la legislació vigent.

La presidenta senyora Majoral, per al.lusions, vol deixar clar que el tema de la dotació dels 
professionals del SAT és de la incumbéncia de la Diputació i, en aquest sentit, a petició del 
Consell Comarcal s’ha celebrat recentment una reunió entre representants de la pròpia 
Diputació, ajuntaments i Consell Comarcal per tal d’aconseguir el finançament total del 
servei que en l’actualitat resulta deficietari, i no seria just que el Consell, que té delegada la 
prestació d'aquest servei, continués sufragant el cost addicional que aquell representa. Ara 
com ara, no podem encara saber si la Diputació assumirà la totalitat de la despesa. Pel 
que fa a la crítica del 0,7% feta pel senyor Mas, diu la presidenta que cal recordar que el  
propi conseller  es contradiu ja que en la seva anterior intervenció reconeix que l’única 
quantitat que li queda al Consell en concepte de lliure disposició és de 550.000,-pessetes i, 
per  tant,  si  seguim  aquest  argument,  caldria  només  limitar  la  consignació  al  0,7% 
d’aquesta última xifra.

El conseller del grup corporatiu de CIU, senyor Miquel Mas i Miró, pren la paraula per a 
reafirmar-se en la seva vocació comarcal i realitzar una crítica global del discurs fet pel 
portaveu del grup del PSC en la seva referència al paper del Consell Comarcal, postura 
que afirma ha de ser necessàriament diferent mirada des d’una o una altra perspectiva; en 
aquest sentit, i com a representant d’un ajuntament petit, reconeix la important missió dels 
consells  comarcals  i  l’energia  que  en  potència  poden  desenvolupar  aquests  ens  en 
benefici dels petits municipis des del moment en què disposin de més recursos per a poder 
desenvolupar  tot  el ventall  de possibilitats;  en aquest  sentit,  entén que el senyor  Mas 
Bentanachs,  com  a  representant  d’un  ajuntament  gran,  no  tingui  massa  idea  de  les 
necessitats que pateixen els petits i s’explica que, des d’aquesta prepotència,  faci una 
crítica dura i doni peu a pensar que el Consell Comarcal és quelcom que li fa ombra i li 
causa  destorb.  Assenyala  que,  en  comptes  de  fer  crítiques  i  d’incidir  únicament  en 
aspectes  negatius,  caldria  que  tots  plegats,  i  molt  especialment,  els  representants 
parlamentaris lluitessin perquè el paper del Consell Comarcal es revaloritzi i assoleixi les 
cotes  de  competència  i  autonomia  necessàries  per  a  reafirmar  la  seva  presència  i 
convertir-se així  en eina important  de col.laboració  i  assistència  als  pobles  petits  més 
necessitats de cooperació i suport per a suplir adequadament les seves carències. 

En torn de rèplica i per al.lusions, el senyor Mas Bentanachs puntualitza que ningú no pot 
dubtar  del  seu  interès  perquè  el  Consell  Comarcal  tiri  endevant  i  millori  el  seu 
funcionament i  cal lluitar perquè arribin més diners a tots els ajuntaments, tan als petits 
com als grans; tanmateix, diu, cal reivindicar la presència de tots els ajuntaments al si del 
Consell Comarcal i considera que s’ha de lluitar per tal d’evitar un fet tan incongruent i  
punyent  com  és  que  tres  alcaldes  de  la  comarca  presents  a  la  sala  manquin  de 
representació corporativa i, en canvi, ostenti la presidència del Consell la mateixa persona 
que encapçala l’oposició en un altre ajuntament.
El conseller del Grup corporatiu del PPP, senyor Domingo Barnils, fa referència al tema del 
cobrament  de  derrames  als  ajuntaments  per  tal  de  completar  les  dotacions  de  les 
secretaries assistides i considera que potser resultaria més remptable per als ajuntaments 
substituir tal dotació per contractes d’assessorament amb llicenciats en dret especialitzats 
en temes administratius.

Sobre el plantejament  del senyor Domingo Barnils, la presidenta vol deixar constància que 
les 200.000 pessetes anuals que representa aproximadament la derrama que es demana 



als ajuntaments no és cap xifra important i que a ben segur que el cost de l’assessorament 
seria superior .

Finalitzat  el  debat,  la  presidenta  sotmet  a votació ordinària el  Pressupost  General  del 
Consell Comarcal  per a l’any 1997 així com la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treball.

I el Ple del Consell Comarcal, per 10 vots a favor (els dels consellers del Grup de CIU) i 7 
vots en contra ( 3 del Grup del PSC, 3 del Grup del PPP i 1 del Grup d’ERC ) ACORDA: 

Primer. Aprovar inicialment  el Pressupost  General  de la corporació de l'exercici  1996, 
integrat per:

a) El de la pròpia entitat, en la mateixa forma com ha estat dictaminat per la Comissió 
Informativa de l'àrea i que contè el següent resum per capítols d'ingressos i de despeses:

ESTAT D'INGRESSOS
________________________________________________________________________
CAPÍTOL 3 (Taxes i altres ingressos)  .........................        2.800.000  PTA
CAPÍTOL 4 (Transferències corrents) .........................    255.125.323     "
CAPÍTOL 5 (Ingressos patrimonials) ...........................            501.000     "
CAPÍTOL 7 (Transferències de capital) .......................    301.243.145     "

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS ...........................................   559.669.468  PTA  

ESTAT DE DESPESES
________________________________________________________________

CAPÍTOL 1 (Consignació efectiva de personal) ..........  119.294.884 PTA
CAPÍTOL 2 (Despeses funcionament dels serveis) ...  101.722.200    "
CAPÍTOL 3 (Despeses financeres).................................      3.805.327    "
CAPÍTOL 4 (Transferències corrents)...........................     23.011.776    "
CAPÍTOL 6 (Inversions reials).........................................   162.542.768   " 
CAPÍTOL 7 (Transferències de capital).........................   139.307.377   " 
CAPÍTOL 9 (Variació de passius financers)................         9.985.136   " 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ............................    559.669.468 PTA

b) L'estat  de previsió d'ingressos i despeses de la Societat  Pública INICIATIVES ALT 
URGELL SA, amb el següent resum : 

PREVISIO D'INGRESSOS:

1. Aportació de capital  (761/740.00) ......................................         1.000 PTA
2. Ingressos patrimonials ........................................................     100.000    "
3. Explotació EDAR de l'Alt Urgell .......................................   24.894.674   "
4. Altres ingressos ...................................................................           1.000   " 
TOTAL PREVISIO D'INGRESSOS .......................................    24.996.674 PTA



PREVISIO DE DESPESES :

1. Transferències corrents (442.00) .....................................            1.000 PTA
2. Transferències de capital (740.00) ...................................            1.000   "
3. Despeses de personal .......................................................     8.377.409   "
4. Despeses manteniment EDAR .........................................     2.063.395   "
5. Despeses energia elèctrica EDAR ...................................  13.953.870   "
6. Participació camp de golf Alt Urgell ................................            1.000   "
5. Participació empreses foment acti.econòm ..................            1.000   "
6. Despeses diverses (gestió,dietes,altres) .......................        597.000   "
7. Altres despeses ..................................................................            1.000 "
TOTAL PREVISIO DE DESPESES .......................................   24.996.674 PTA

Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 1997.

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

Quart. Exposar  al  públic  el  pressupost  durant  el  termini  de 20 dies en la  forma que 
estableix  l'article  150.1  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,  reguladora  de  las 
haciendas locales, en relació amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en 
el  benentès  que,  de  no  produir-se  reclamacions,  el  pressupost  es  considerarà 
definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte de proseguir els 
tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988. 

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

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM.11/96

Per unaninimitat, el Ple acorda ratificar el Decret núm. 11/96 pel qual la presidenta de la 
corporació  sol.licita  a  la  Direcció  General  d’Estructures  Agràries  del  Departament 
d’agricultura, ramaderia i pesca de la Generalitat  de Catalunya operar un canvi en la 
inversió de 40 milions de pessetes aprovada en el marc del DOCUP de Catalunya de 
l’objectiu  5b consistent  en la construcció  de dos refugis  de muntanya,  per  una altra 
inversió del mateix import desglossada en les obres següents:

A)  Per a l’any 1997: Construcció d’una presa i làmina d’aigua estable al camp de golf 
d’Aravell, per un import d’execució per contracta de 20.381.606 PTA i una subvenció de 
10.000.000 PTA.



B) Per  als  anys  1998 i  1999:  Ampliació  d’un refugi  de muntanya,  per  un import  de 
21.000.000 PTA i una subvenció de 10.000.000 PTA.

9. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA

-  La  presidenta  fa  referència  a  la  darrera  reunió  celebrada  amb  els  alcaldes  dels 
municipis acollits a les subvencions de l’objectiu 5b, en la qual es va informar sobre 
l’index actual d’execució de les actuacions incloses al programa, de la qual cosa s’ha 
pogut  constatar  que  la  nostra  comarca  figura  entre  les  tres  primeres  amb  un 
percentatge del 79% de volum d’obra realitzada sobre una mitjana del 67%. Aprofita la 
presidenta per a recordar als alcaldes presents que totes aquelles obres corresponents 
als exercicis 94, 95 i 96 que no siguin acabades abans del 30 de juny de 1997, restaran 
anul.lades.

- Pendent de confirmar-se data i hora, informa també la presidenta sobre la visita que 
realitzarà  al  conseller  de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques  una  representació 
d’alcaldes i del propi Consell Comarcal  per a tractar de la problemàtica que presenten a 
la seguretat del trànsit de vehicles determinats trams i punts negres de la carretera C-
1313. 
   

10. PRECS I PREGUNTES

- A prec de la presidència, el  Ple acorda felicitar al jove d’Oliana, Joan Orrit, per haver 
estat seleccionat, ,juntament amb altres 75 intèrprets de tot el mòn, a participar en la 
vuitena edició del concurs internacional de grans Amateurs de piano, certamen que se 
celebrarà a París a partir del dia 27 de desembre . 

- El conseller i alcalde de Coll de Nargó, Josep Maria Solà, prega al consistori que es 
doni  per  assabentat  de  l’entrega  que  es  va  fer  al  cap  dels  serveis  territorials  de 
carreteres de Lleida d’un conjunt de fotografies on s’aprecien els diferents punts negres 
de la carretera C-1313 i, molt concretament, els que fan referència al tram del pantà 
d’Oliana. El cap de servei s’ha fet càrrec de la situació i va prometre mirar de trobar  
solucions al problema que a la seguretat del trànsit ocasionen aquests punts negres. En 
cas de no haver per part de les instàncies oficials competents cap resposta positiva, 
sempre  quedaria  oberta,  diu  el  conseller,  la  via  de  la  denúncia  a  la  fiscalia  de 
l’Audiència.

- El conseller i alcalde de Pont de Bar,  Miquel Mas Miró, considera important que des 
del  Consell  Comarcal  es  facin  les  gestions  oportunes  prop  de  l’òrgan  competent 
d’Hisenda perquè s’actualitzi,  amb la màxima urgència,  el  Cadastre  de Rústica  dels 
pobles en considerar  que es tracta d’una eina necessària d’informació al ciutadà en 
mans dels ajuntaments.

-  El  conseller  Miquel  Colom  denuncia  el  perill  que  ofereix  al  trànsit,  a  causa  de 
despreniments freqüents, un tram de la C-1313 a l’alçada de l’indret conegut per “La 
Regola”, i demana que s’investigui aquest fet ja que l’origen dels despreniments podria 
provenir d’erosions que es produeixen per una pedrera existent al voltant de la zona.



-  El conseller  Muñoz Gasset  pregunta si s’ha previst  alguna actuació concreta en la 
carretera de Castellàs de Tost per l’estat deficient en què es troben determinats trams 
malgrat ser de construcció recent. Sobre aquest punt, l’arquitecte tècnic de la plantilla, 
senyor Pargaña, present a la sala, informa a petició de la presidenta en el sentit de què 
alguns  esfondraments  són  deguts  a  què  un  particular  ha fet  un  camí  paral.lel  sota 
mateix del nivell del vial públic i això és la causa de què el ferm d’aquest cedeixi.   

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

Fora de l’ordre del dia i mitjançant la prèvia justificació d’urgència i la votació favorable 
del consistori sobre la procedència dels assumptes a tractar amb aquest caràcter, es 
presenten a la consideració del Ple els següents :

1. PROJECTE LIFE -MEDI AMBIENT-ACCIONS DEMOSTRATIVES

Es llegeix una moció de la presidenta  expressada en els termes següents: 

Atès que als Pirineus, la baixa rendabilitat que s’obté d’alguns terrenys de cultiu i els baixos 
preus de la fusta fan necessària  la  recerca d’alternatives als conreus tradicionals  que 
dinamitzin l’activitat econòmica, ajudin a fixar la població i protegeixin l’entorn;

Atès que la demanda de plantes aromàtiques i tradicionals ha crescut en els darrers anys i 
sembla ser que aquesta tendència es mantindrà en el futur, ja que es tracta d’un recurs 
natural abundant als boscos dels Pirineus que és amb freqüència ignorat i infravalorat, 
l’explotació del qual necessita d’una investigació que permeti fixar uns criteris de gestió 
amb l’objectiu final d’arribar a una explotació sostenible;

Atès que les polítiques agràries comunitàries afavoreixen la utilització de cultius alternatius 
davant dels excedents dels cultius tradicionals i, en aquest sentit,  el conreu de plantes 
medicinals  i  aromàtiques  pot  convertir-se  en  una  alternativa  rendible  si  existeix  un 
assessorament tècnic pel seu correcte aprofitament;

Atès  que  aquest  assessorament  tècnic  es  vol  portar  a  terme des d’un projecte  LIFE 
d’accions demostratives, que incentivi, a més a més, la implantació d’aquests cultius;

Atès que diverses institucions i persones, com ara la Universitat de Lleida, el Parc Natural 
Cadí-Moixeró, l’Escola Agrària del Pirineu, l’Oficina comarcal del DARP, la AEDL de la Seu 
d’Urgell i empresaris de la zona donen suport a aquest projecte;

És per això, que es proposa al Ple del Consell d’adopció del següent ACORD:
Primer. Sol.licitar a la Unió Europea, a l’empara de la convocatòria de propostes LIFE 97 
(DOCE núm. C343 de 15.11.96) la inclusió i el cofinançament d’un projecte europeu “LIFE-
Medi Ambient: accions demostratives” en l’àmbit de les plantes medicinals i aromàtiques 
autòctones de les zones de muntanya.

Segon. Facultar la presidenta de la corporació comarcal perquè realitzi totes les gestions 
que siguin necessàries en ordre a la plena efectivitat del projecte, incloent-hi l’impuls de les 
actuacions de col.laboració oportunes amb les institucions i empreses interessades en 
prestar el seu suport a l’esmentat projecte."



Sotmesa la Moció a votació ordinària del Ple, és aprovada per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió.

2.  SOL.LICITUD  PER  A  LA  REDACCIÓ  DELS  PROGRAMES  DE  GESTIÓ  DE  
RESIDUS MUNICIPALS 

Vista  l’Ordre  de  la  Conselleria  de Medi  Ambient  de data  19  de novembre  de  1996 
publicada  al  DOGC  núm.  2290  de  9.12.1996,  sobre  convocatòria  d’ajuts  per  a  la 
redacció dels programes de gestió de residus municipals ;

Ateses les competències que, mitjançant conveni, aquesta comarca té assumides en 
aplicació de l’apartat  6.8 de l’annex al Reglament  del Programa d’actuació comarcal 
vigent en matèria de prestació del servei supramunicipal de recollida de residus sòlids a 
nuclis de difícil accessibilitat 

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  a  proposta  de la  presidència  i  per  unanimitat  dels  18 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Concórrer a la convocatòria d’ajuts per a la redacció dels programes de gestió 
de residus municipals aprovada mitjançant Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de 
data 19.11.1996 i,  al seu empar, sol.licitar l’oportuna subvenció per a poder atendre el 
finançament  del  programa que  afecta  aquesta  comarca en la  quantitat  màxima que 
assenyala l’article 4 de l’Ordre de la convocatòria.

Segon. Acceptar expressament les bases de la convocatòria.

Tercer. Facultar la presidenta de la corporació perquè trameti a la Junta de Residus tota 
la documentació a que fa esment l’article 2 de l’Ordre de la Convocatòria i realitzi totes 
les gestions que siguin necessàries per a la plena efectivitat de l’ajut sol.licitat.

3.  INFORME  SOBRE  EXPEDIENT  DE  DISOLUCIÓ  DE  L’AGRUPACIÓ  PER  AL 
MANTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA.

La presidenta dóna compte al consistori dels acords tramesos pels ajuntaments de la 
vila d’Organyà i de les Valls d’Aguilar a través dels quals es manifesta la voluntat dels 
seus respectius plenaris de disoldre l’agrupació que, per al manteniment d’un lloc únic 
de  secretaria,  tenen  constituïda  ambdós  ajuntaments  en  virtut  de  Resolució  del 
Departament de Governació del 25 de juliol  de 1991 i a l’empara dels articles 107 i 
següents del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya 
i altres  disposicions  concordants . 

El Ple de l’Ajuntament de la vila d’Organyà basa fonamentalmente el seu acord en la 
necessitat actual de disposar d’un secretari a plena dedicació i amb caràcter exclusiu, 
en  donar-se  una  sèrie  de  circumstàncies  i  factors  que  així  ho  aconsellen  i  que 
resumidament es poden concretar en els següents: a) complexitat i augment creixent de 
la  gestió  municipal  i  dels  serveis  b)  major  participació  de  l’ajuntament  en  fòrmules 
asociatives amb d’altres ens públics, institucions i entitats  c) ampliació de l’esfera de 
relacions  amb  el  ciutadà  mitjançant  l’accés  a  la  informació  i  l’assessorament  i  d) 



capacitat econòmica de l’Ajuntament per a poder cobrir íntegrament el cost del lloc de 
treball.

L’ajuntament de les Valls d’Aguilar motiva la seva decisió de disoldre l’agrupació en el 
fet de no poder suportar el cost econòmic que significa seguir mantenint el lloc de treball 
de secretari ni tan sols a través de la dotació proporcional en la que participa juntament 
amb l’ajuntament agrupat de la vila d’Organyà i,  en base als paràmetres del nombre 
d’habitants  del municipi  i  dels  recursos ordinaris  pressupostaris  dels  3 darrers  anys, 
abunda en la necessitat d’impulsar l’expedient oportú dirigit a sol.licitar paral.lel.lament 
la dispensa del lloc de treball i la seva classificació com a secretaria assistida.

Així doncs, atesos els arguments que invoquen les dues corporacions municipals per tal 
de justificar la necessitat i conveniència de procedir a la supresió de l’agrupació que 
mantenen per al sosteniment d’un secretari en comú, i trobant-los plenament concordes 
amb la realitat i les aspiracions de cadascun dels municipis afectats per l’agrupació, així 
com ajustades a dret les actuacions de l’expedient 

El Ple del Consell Comarcal, en compliment del tràmit de consulta que preceptua l’article 
108-c) del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals i per unanimitat 
dels 18 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

- INFORMAR FAVORABLEMENT la iniciativa dels ajuntaments de la vila d’Organyà i de 
les Valls d’Aguilar, pertanyents a la comarca de l’Alt Urgell,  per a disoldre l’agrupació 
que,  a  l’efecte  de  manteniment  en  comú  del  lloc  de  treball  de  secretaria,  tenen 
constituïda per Resolució de la Conselleria de Governació de data 25 de juliol de 1991, i 
expressar  la  seva  conformitat  amb  els  arguments  que  per  a  la  justificació  de 
l’esmentada disolució s’expliciten en els respectius acords plenaris.

4. RENÚNCIA DE CONSELLER

La presidenta informa de l’escrit tramès al Ple pel senyor Josep Puigdemasa i Ribó, a 
través del qual manifesta la seva renúncia al càrrec de conseller que ostenta, escrit que 
ha  estat  ratificat  mitjançant  compareixença  de  l’interessat  realitzada  davant  de  la 
presidenta i el secretari de la corporació comarcal.

Vista la normativa d’aplicació sobre la matèria, i molt específicament l’article 21.4 de la 
Llei  del  Parlament  de  Catalunya,  núm.  6/1987,  sobre  l’organització  comarcal  de 
Catalunya, el Ple del Consell, per unanimitat, ACORDA :

Primer. Donar-se  per  assabentat  i  acceptar  la  renúncia  al  càrrec  de  conseller 
presentada pel senyor Josep Puigdemasa i Ribó, pertanyent al grup corporatiu del Partit 
dels Socialistes de Catalunya.

Segon. Sol.licitar a la la Junta Electoral Central el lliurament de l’oportuna credencial en 
favor del substitut al qual pertoqui, conformement amb el que estableix l’article 182 de la 
Llei Orgànica del règim electoral general (LOREG) y a l’empara de la circular de la dita 
Junta, de data 22 d’octubre de 1985.

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.  999057  al  núm. 
999064, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 56 al 63.

La Seu d'Urgell, 14 de febrer de 1997

El secretari


