
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.: 1/2001 
Caràcter: Ordinari 
Data: 8 de febrer de 2001 
Durada: De 21.15 h a 22.20 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-  Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
-  Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

- Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi són presents: 

- Pere Porta i Colom, gerent 
 
Excusen la seva assistència: 

- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà i Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Operació de tresoreria: adjudicació. 
3. Oferta pública d'ocupació 2001. 
4. Pla Comarcal de Muntanya: Aprovació inicial. 
5. Aprovació de canvi de dates de plens per a l’any 2001. 



6. Proposta d'adhesió al Pla agrupat de Formació Contínua ACM - Diputació de 
Lleida. 

7. Modificació del Pressupost 1/2001. 
8. Declaració de bé cultural d'interès local de l'església de Sant Serni de Cabó. 
9. Aprovació del conveni amb l'Associació Serveis Educatius Recursos de l'Esplai 

per a l'exposició l'Aventura de la Vida. 
10. Conveni amb la Diputació de Lleida per a la ubicació de l'Oficina d'Atenció a 

l'Immigrant. 
11. Donar compte de la proposta d'actuacions de desenvolupament sostingut lligades 

al medi hídric a la conca del riu Segre a l'Agència Catalana de l’Aigua. 
12. Aprovació del Pla d'Actuacions a la Xarxa de Camins, anys 2000-2001. 
13. Ratificació de decrets de Presidència. 
14. Donar compte dels decrets de Presidència i de les resolucions de Gerència. 
15. Moció del grup de CiU sobre la revisió del model d'Organització Territorial a 

Catalunya. 
16. Informes de Presidència. 
17. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2. OPERACIÓ DE TRESORERIA: ACORD D'ADJUDICACIÓ 
 
El president dóna la paraula al Sr. Porta Colom, gerent, el qual exposa els tràmits 
realitzats i les dues ofertes presentades per a la contractació de la pòlissa de crèdit, 
constatant que el límit de contractació d'aquest tipus d'operacions és de 86 milions. 
 
El gerent explica que aquesta pòlissa té un caràcter de complementarietat. 
 
Vist l'expedient que es tramita per a la concertació d'una operació de tresoreria, per 
import de 30.000.000 pessetes; 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió de Governació i Finances; 
 
Vist l'informe previ d'Intervenció; 
 
A  proposta de la Comissió de Governació i Finances, per unanimitat dels presents, i 
per tant amb el quòrum de la majoria absoluta legal requerit, el Ple acorda : 
 
Primer. Concertar amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" una 
operació de crèdit a curt termini de les següents característiques: 

Import màxim...........................................: 30.000.000 PTA 
Modalitat..................................................: Operació de tresoreria  
Termini ....................................................:   Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat....:   Euribor + 0.15 % trimestral 
Tipus d'interès sobre saldo creditor.........:   Mibor –1 % 



Comissió d'obertura.................................:   0.15 % 
Comissió d'operativa...............................:    0.- 
Garantia ..................................................:  Fons de cooperació local de Catalunya 
Formalització ..........................................: En pòlissa intervinguda per la secretària 

del Consell Comarcal 
Dotació sociocultural...............................:    250.000 PTA 

 
Segon. Fer constar explícitament que:  
 

a)  Aquesta entitat compta amb pressupost definitivament aprovat per a 
l'exercici actual. 

b)  Abans i després de formalitzar aquesta operació, l'import concertat vigent 
d'aquesta naturalesa no supera ni superarà en cap moment el 30 per cent 
dels recursos liquidats per operacions corrents de l'exercici de 1999. 

c)  La part disponible dels recursos afectats en garantia és suficient per 
atendre la devolució del capital i les despeses financeres que pot generar 
l'operació. 

 
Tercer. Trametre informació del crèdit que es formalitzi a la Direcció General de 
Política Financera del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en termini i forma regulats a la normativa vigent sobre tutela financera de 
les entitats locals. 
 
Quart. Facultar el Sr. Ventura Roca i Martí, president, per tal que, en nom i 
representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual 
corresponent. 
 
 
3. OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ, ANY 2001 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 21 de desembre, 
aprovà la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament amb 
el pressupost comarcal per a l'any 2001; 
 
Atès el que disposa l'article 292 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els 
articles 56 i següents del Reglament del personal al servei dels ens locals, estableixen 
la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública d'ocupació per a poder convocar les 
proves selectives d'accés a les corresponents vacants; 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 2001, les 
places vacants de les quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el 
pressupost comarcal vigent; 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió de Governació i Finances, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a 2001 del personal al servei d'aquest 
Consell Comarcal, que inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de 
conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i  56 i següents 
del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 



 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del 
personal al servei dels ens locals. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents 
que siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè 
trameti comunicació dels mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas, i 
una còpia de l'oferta a la Direcció General d'Administració Local. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA COMARCAL DE MUNTANYA 2001-2005 
 
El president fa un resum del contingut de document, del que s’ha repartit una còpia 
entre els consellers presents a la sessió, i dóna la paraula als portaveus dels 
diferents grups. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas, del grup del PSC-PMC-PPP, i manifesta que, si bé la 
relació d'inversions a nivell general es pot considerar correcte, també és veritat que 
en falten moltes, i tot i que en el termini d'al·legacions s'hi puguin incloure noves 
inversions anuncia que el vot del seu grup serà d'abstenció. 
 
El Sr. Brescó pregunta quin ha estat el nivell d'execució de l'últim PCM, i si les 
inversions que es van deixar de fer en aquell moment queden com a pendents de fer 
o bé si s'han d'incloure en el nou Pla. 
 
El Sr. Porta respon que l'últim PCM es va executar en un 72 %, i les obres no 
executades en aquell queden com a no fetes, de tal manera que si es volen fer s'han 
d'incorporar al nou Pla tal i com ja es va manifestar a les conclusions de l'enquesta 
pública prèvia a la formulació inicial del Pla. 
 
El Sr. Brescó pregunta quines són les actuacions no executades de l'últim Pla que 
s'han incorporat en el PCM 2001-2005. A continuació anuncia el vot del seu grup 
que serà un vot de confiança que alhora s'ha d'entendre com un vot de compromís. 
 
El president respon posant l'exemple de les obres programades pel DARP a través 
de les Zones d'Ordenació i Explotació (ZOE) que no es van executar, i exposa que 
aquestes s'haurien d'intentar incorporar a través del programa PRODER, ja que 
aquest Departament ha fixat una inversió inicial de 2.000 milions sense concretar on 
s'invertirien. 
 
El Sr. Mijana manifesta el seu vot favorable inicialment amb el benentès que a 
través de les al·legacions que es presentin hi pugui haver algun canvi d'obra. 
 
El Sr. Fierro agraeix el vot favorable del grup d'ERC i del PP, i l'abstenció del grup 
del PSC-PMC-PPP, i explica que a través de les al·legacions que es presentin 
segurament es podran recollir millores al document inicial, tal i com a partir de 
l'enquesta ja es van incorporar inversions com ara la de l'aeroport i d’altres. 
 
En data 24 de novembre de 1999 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l'enquesta 
pública realitzada per tal de promoure la participació i recollir les demandes, 
expectatives i suggeriments dels diversos agents socioeconòmics i institucionals de 



la comarca de cara a l'elaboració del Pla Comarcal de Muntanya 2001-2005, i va 
acordar adreçar-se al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal 
que aquest procedís a la redacció del Pla. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha tramès al Consell 
Comarcal el Projecte del Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell per a la seva 
aprovació inicial i aquest ha estat informat favorablement per la Comissió de 
Governació i Finances de data 29 de gener de 2001. 
 
L'art. 10 del Decret 84/1984, de 16 de març, sobre desplegament de la Llei 2/1983, 
d'alta muntanya, regula el procediment d'aprovació dels plans comarcals de 
muntanya. 
 
Per majoria, amb 13 vots a favor dels grups de CiU, ERC i PP, i 5 abstencions dels 
membres del grup del PSC-PMC-PPPP, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte del Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell 
per al període 2001-2005. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el projecte durant el termini de 2 mesos, 
mitjançant publicació al taulell d'anuncis, al BOP, al DOGC i a un diari de major 
circulació de la província. 
 
 
5. APROVACIÓ DE CANVI DE DATES DE PLENS, ANY 2001 
 
La secretària explica que les sessions del Ple previstes per enguany coincideixen 
amb algun festiu o setmanes amb dies festius, i per tant la sessió del Ple s'hauria de 
traslladar de dia en alguns casos, proposant-se els següents canvis: 
 
 5 d'abril  
 1 d'agost  
 10 d'octubre 
 19 de desembre 
 
Per unanimitat dels membres presents s'aproven els canvis esmentats. 
 
 
6. ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA ACM-DIPUTACIÓ 
DE LLEIDA 
 
En el marc dels Acords per a la Formació Contínua de les Administracions 
Públiques, s'ha instrumentat un Pla Agrupat de Formació entre l'ACM, les 
diputacions de Lleida, Girona i Tarragona, els consells comarcals de la demarcació 
de Barcelona, i els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors per 
a l'any 2001, seguint la línia de col·laboració ja iniciada en aquest sentit l'any 2000. 
 
L'adhesió a aquest Pla agrupat de formació ha estat informada favorablement per la 
Comissió de Governació i Finances. 
 
Per unanimitat dels 18 membres presents, s'acorda: 
 



Primer. Adherir-se al Pla de formació esmentat. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida. 
 
 
7. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2001 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 1/01, mitjançant ampliacions i suplements de crèdit al 
Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2001, l'objectiu del qual és, 
d'una banda, imputar l'import parcial de crèdits procedents de diverses partides 
pressupostàries a d'altres partides no dotades suficientment i amb diferent vinculació 
jurídica sense alterar la quantia total del Pressupost, modificar a l'alça determinades 
partides pressupostàries ampliables relacionades expressament a les Bases 
d'execució del Pressupost, i l'ampliació de partides vinculades a ingressos 
determinats que han estat concedits, procedents tots ells de les atribucions del 
Consorci GALAUS, que gestiona el fons LEADER II pels projectes existents i que 
estaven en espera d'atribució definitiva. 
 
El Sr. Mijana del grup del PP manifesta el seu acord sempre que no vagi en 
detriment de les assignacions del grup Leader als ajuntaments i se segueixin les 
prioritats marcades. 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances de data d'avui, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, reguladora de 
les hisendes locals, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar ampliacions de crèdit de diferents partides ampliables relacionades 
expressament en les bases d'execució del pressupost de l'entitat de l'exercici 2001, 
per un import  de 32.641.645 ptes. 
 
Segon. Aprovar suplements de crèdit de diferents partides d'ingrés i les seves 
corresponents partides de despeses per un import de 1.040.000 ptes. 
 
Tercer. Continuar la tramitació de l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 
160.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 
considerar-lo aprovat definitivament si no es presenten reclamacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
8. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DE L'ESGLÉSIA DE 
SANT SERNI DE CABÓ 
 
L'Ajuntament de Cabó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l'església de Sant Serni. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal, i l'informe aportat per l'Ajuntament dels arqueòlegs i 



historiadors Srs. Josep Farràs i Albert Villaró, descriptiu de l'edifici i de la intervenció 
arqueològica recent, en què es ressalta la complexa interpretació de l'estructura de 
la planta i el fet de ser una de les construccions romàniques alturgellenques amb 
orientació a ponent amb capçalera trebolada, i que destaca pels seus valors 
arquitectònics, artístics i històrics, relacionats amb el patrocini dels senyors de 
Caboet al segle XI. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis n'ha informat favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l'església de Sant Serni de Cabó. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Bisbat d'Urgell, propietari de l'immoble esmentat. 
 
 
9. CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ SERVEIS EDUCATIUS RECURSOS DE 
L'ESPLAI PER A L'EXPOSICIÓ L'AVENTURA DE LA VIDA 
 
L'Associació de Serveis d'Esplais ha proposat al Consell Comarcal la realització 
d'una exposició per fer arribar als alumnes de 6è. d'educació primària un programa 
de prevenció de les drogodependències anomenat "L'aventura de la vida" promogut, 
a Catalunya, per la Fundació Catalana de l'Esplai i el Departament de Sanitat, en 
col·laboració amb el Ministeri de Treball i Afers Socials, els quals financen el 50 % 
del cost del programa, i que s'aplicaria durant el curs escolar 2001/2002, dins del 
programa "Minairó" 
 
Per unanimitat dels 18 membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni proposat per a l'aplicació del programa de prevenció de 
drogodependències "l'Aventura de la Vida" amb l'Associació Serveis Educatius 
Recursos de l'Esplai". 
 
Segon. Finançar el 50 % del cost del programa que representa un màxim de 1.000 
ptes. per alumne, amb un total inicial de 67.000 ptes. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l'Associació de Serveis de l'Esplai. 
 
 
10. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A LA UBICACIÓ DE 
L'OFICINA D'ATENCIÓ A L'IMMIGRANT 
 



L'Associació AMIC, que depèn de l'organització sindical UGT, ja fa anys que treballa 
a Catalunya en l'àmbit de la immigració i la seva relació amb el món del treball. 
 
En l'àmbit concret de la província de Lleida, s'han signat uns acords de col·laboració 
amb la Diputació per tal d'afavorir la creació d'oficines d'atenció als immigrants amb 
la finalitat d'orientar-los individualment i col·lectiva, cap als serveis corresponents en 
diferents matèries (permisos de treball, de residència, agrupaments familiars, 
habitatge, sanitat, educació …), i així poder donar suport al procés d'integració dels 
immigrants a la societat. 
 
A partir d'aquest conveni es pretén ubicar una oficina, relacionada amb els serveis 
socials i que seria atesa per un immigrant, per tal de donar el màxim suport a aquest 
col·lectiu.  
 
El Sr. Mas pregunta quines són les mesures concretes que preveu el conveni. 
 
El Sr. Mas manifesta que vist el cens d'immigrants de la comarca i, atenent que el 
municipi de la Seu té 400 immigrants censats, no s'hauria de fer res sense tenir en 
compte l'Ajuntament de la Seu, ja que a més aquest ajuntament ja té en marxa 
iniciatives pròpies sobre aquest tema. 
 
El Sr. Brescó pregunta quin concepte d'immigrant es té en compte per a definir els 
subjectes beneficiaris d'aquest conveni. 
 
El Sr. Porta llegeix la definició de beneficiari que consta al projecte de servei de 
l'associació AMIC. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 18 membres presents, s'acorda: 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern l'aprovació del Conveni de col·laboració amb 
la Diputació de Lleida per a la ubicació de l'Oficina d'Atenció a l'Immigrant. 
 
 
11. DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA D'ACTUACIONS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTINGUT LLIGADES AL MEDI HÍDRIC A LA CONCA 
DEL RIU SEGRE A L'AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
 
El Sr. Bentanachs presenta la proposta d'actuacions de desenvolupament sostingut 
lligades al medi hídric que han tramès els ajuntaments de la comarca per tal de fer-la 
arribar a l'Agència Catalana de l'Aigua, i que comporta una sol·licitud d'inversió per 
import de 2.000 milions de pessetes. Aquestes demandes s'han d'entregar demà a 
l'Agència Catalana de l'Aigua, i aquelles obres que seran incloses es subvencionaran 
amb un màxim del 85 %. 
 
El Sr. Domingo demana si es poden dir quines actuacions s'han demanat, i la 
secretària llegeix el resum per municipis. 
 
El Sr. Mas pregunta en concret per les obres demanades per l'Ajuntament de Fígols i 
es llegeix els títols i els imports corresponents.   
12. APROVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIONS A LA XARXA DE CAMINS, ANYS 
2000-2001 
 



El Sr. Bentanachs, president de la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient, 
presenta el Pla d'Actuacions a la Xarxa de Camins, anys 2000-2001, que ha estat 
prèviament informat per aquesta comissió. 
 
El Sr. Mas diu que li hagués agradat més que aquest Pla fos pel quadrienni perquè 
tothom quedés més tranquil, alhora que es tindria la planificació per a tota la 
legislatura i es podrien anar fent projectes. Així mateix demana que es tingui en 
comte per al 2002/2003 la pavimentació dels accessos a nuclis on hi hagi habitants. 
 
El Sr. Bentanachs respon que el Pla per als anys 2002/2003 ja s'està començant a 
elaborar, però que manca encara definir els finançaments, i que tot es va fent 
pensant en els municipis i per prioritats tenint en compte els habitants. 
 
El Sr. Mas diu que el tarannà amb què s'ha elaborat ja denota la no existència de 
"vetos" per a cap municipi, i que d'entrada tots els ajuntament en sortiran 
beneficiats. 
 
El president explica que els projectes de la xarxa de camins no han pogut entrar a 
les subvencions dels fons europeus FEDER, objectiu 2, la qual cosa ha fet que, 
inicialment, no es poguessin programar més camins. Així mateix, reafirmar el punt 
de vista exposat fins ara pel Sr. Bentanachs de la necessitat i conveniència de tenir 
en compte tot el territori. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 18 membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Pla d'Actuacions a la Xarxa de Camins, anys 2000-2001. 
 
Segon. Notificar el Pla als ajuntaments que tenen obres incloses en aquest període, 
trametent-los-hi la documentació necessària per a la seva aprovació i conformitat, i 
per tal que puguin iniciar els tràmits per a l'obtenció dels terrenys necessaris. 
 
 
13.  RATIFICACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
La secretària dóna compte que s'ha dictat el decret de Presidència núm. 2/2001 que 
està pendent de ratificació, el resum del qual és el següent: 
 
 Decret  2/2001, de 10 de gener: contractació d'una assistent social en contracte 

laboral per substitució d'una baixa de maternitat. 
 
I, per unanimitat dels membres presents, es ratifica. 
 
 
14. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA 
 
La secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i resolucions de 
Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
 Decrets: núms. 1 a  4 de 2001, compresos entre els dies 22 de desembre i la 

data d'avui. 
 



 Resolucions: núms. 18 de 2000 i 1 i 4 de 2001, compreses entre els dies 22 de 
desembre i la data d'avui. 

 
 
15. MOCIÓ DEL GRUP DE CIU SOBRE LA REVISIÓ DEL MODEL 
D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA 
 
Moció, que presenta al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell el Grup de 
Convergència i Unió, i que ha estat modificada respecte a la que es va trametre 
inicialment amb l'ordre del dia per consens de tots els grups polítics amb 
representació al Consell Comarcal. 
 
Atès que durant els darrers temps s’ha generat una polèmica en els mitjans de 
comunicació arran d’algunes de les propostes incloses en l’informe sobre la revisió 
del Model d’Organització Territorial de Catalunya, realitzat per una Comissió 
d’Experts; 
 
Atès que Catalunya hereta una llarga tradició de petis municipis que s’han convertit 
en l’eina bàsica de l’estructura territorial; 
 
Atès que els consells comarcals, ja des dels seus orígens, han mantingut una acció 
decidida en la cobertura de serveis, especialment en els petits municipis; 
 
Atès que les comarques de l’Alt Pirineu presenten unes característiques 
econòmiques socials i geogràfiques específiques que permeten la seva configuració 
com una vegueria o regió de Catalunya; 
 
Per aquest motiu es presenta a l’aprovació del Ple els següents acords, 
 
i per unanimitat dels 18 membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Manifestar la nostra defensa més absoluta del petit municipi com a unitat 
bàsica d’estructuració territorial, com a element fonamental per evitar la despoblació 
i afavorir el reequilibri del territori, i com a bon instrument per a la prestació de 
serveis. 
 
Segon. Manifestar l’oposició a la modificació de qualsevol municipi sense la clara 
voluntat d’aquest, així com a qualsevol canvi de comarca dels municipis de l’Alt 
Urgell. 
 
Tercer. Destacar la importància dels consells comarcals com a institució prestadora 
de serveis al territori, i com a element de suport als municipis, especialment 
d’aquells d’unes magnituds més reduïdes. Per tant palesar que el paper dels 
consells comarcals siguin reforçats tan econòmicament, competencial com política, 
per tal que puguin desenvolupar les seves tasques, millorant els seus sistemes de 
representació i sempre dins del respecte a l'autonomia municipal. 
 
Quart. Reclamar que el debat del Parlament de Catalunya respecte de la reforma de 
la llei d’organització territorial reculli l’especificitat de l’Alt Pirineu i la necessitat de 
dotar-lo dels  recursos, les polítiques  i els instruments necessaris per al seu 
desenvolupament, a través d’una vegueria o regió de Catalunya. 
 



Cinquè. Traslladar aquestes propostes al Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris, al conseller de Governació i als ajuntaments de la comarca, per tal 
que siguin preses en consideració en el debat sobre la reorganització territorial de 
Catalunya. 
 
 
16. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
* El president informa que en la reunió del Consell d'Alcaldes de dimarts es va parlar 
sobre l'informe de proposta d'organització territorial, i així mateix manifesta que 
personalment l'ha sobtat per la desaparició dels municipis petits, sobretot entenent 
que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell és prestador de serveis a aquests 
ajuntaments. Entén que no ha de desaparèixer cap municipi, i que aquests han de 
mantenir la independència total, absoluta i sobirana.  Afegeix que, com a alcalde 
d'Oliana, l'ha sobtat la proposta que el seu municipi formi part d'una nova comarca i 
recorda que aquest punt es va decidir l'any 1988 i manifesta la seva voluntat plena i 
absolta de continuar dins de la comarca de l'Alt Urgell. 
 
* El president informa que s'ha contractat un assessor tecnològic per tal que realitzi 
un estudi acurat de la situació de la telefonia mòbil i fixa a la comarca amb tres 
objectius bàsic : 1) avaluar la situació actual complementant l'estudi sobre els 
telèfons "trac" fet des dels serveis tècnics del Consell Comarcal. 2) Fixar les 
necessitats i requeriments dels usuaris, incloent-hi també l'accés a Internet. i 3) 
Proposar alternatives a nivell d'operadores i de creació de la infraestructura 
necessària. 
 
El Sr. Domingo pregunta si s'ha inclòs a l'estudi les cobertures de televisió, i si el 
cost de les trucades, cas que la solució proposada fos l'ús de mòbils com a fixos, 
seria al preu de telèfon normal. 
 
El president respon que si s'ha tingut en compte l'estudi també per a la cobertura 
televisiva i que el preu del telèfon és una de les coses que s'haurà de plantejar, 
segons quina sigui la solució a adoptar. 
 
 
18. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Mijana i manifesta el més rotund desacord de l'Ajuntament de 
Bassella a la proposta d'organització territorial, sobretot pel que fa a la proposta 
d'incorporar Bassella al municipi de Tiurana i en la incorporació a una altra comarca. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                         Vist i plau 
                                                                                      El president 
 
DILIGÈNCIA. L’acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 758094-B al 
núm. 758099-B,i comprèn un total de 6 folis, numerats del 2 al 7. 
 
La Seu d’Urgell, 6 d’abril de 2001 
 
La secretària accidental 


