
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.: 2/2001 
Caràcter: Ordinari 
Data: 5 d'abril de 2001 
Durada: De 21. h. a 21.45 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 
- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

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

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

-  Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
-  Francesc Domingo i Barnils, conseller 
-  Jordi Brescó i Ruiz, conseller 
-  Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
- Dolors Torra, Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

ÁREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Sol·licitud de classificació de la 4a plaça de SAT. 



ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

3.  Aprovació de projectes d’obres. 
4.  Sol·licitud a la Diputació de la millora de la ctra. LV-4008 de la Seu a Ortedó. 
5. Sol·licitud al Departament de Política Territorial i Obres Públiques d’inclusió de 
diverses carreteres a la xarxa de carreteres de la Generalitat. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 

6. Acord sobre constitució i aprovació inicial dels Estatuts del Consorci Alt Urgell XXI. 
7. Ratificació del Decret 10/2001 d’aprovació del Conveni amb la Secretaria General 
de Joventut any 2001. 
8.  Acord de col·laboració amb l’Associació d’Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu. 
9. Delegació a la Comissió de Govern de les competències per a la gestió, 
aprovació del plec de condicions i contractació del menjador escolar de l’IES Joan 
Brudieu. 
10. Sol·licitud al Departament d’Ensenyament de creació dels consells escolars 
comarcals. 
11. Suport a les al·legacions presentades per la UBSU al Pla Territorial Sectorial 
d’Equipaments Comercials de Catalunya. 
 
12. Donar compte dels decrets de presidència i resolucions de gerència. 
13. Informes de Presidència. 
14. 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. SOL·LICITUD DE CLASSIFICACIÓ DE LA 4ª  PLAÇA DE SAT 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha aprovat la desagrupació per al sosteniment 
en comú de la secretaria dels ajuntaments de Montferrer i Castellbò i de la Vansa i 
Fórnols i alhora ha autoritzat l'exempció de l'obligació d'aquest últim ajuntament de 
tenir la plaça de secretari interventor, i tenint en compte que en aquest expedient 
l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols va manifestar la intenció d'acollir-se al servei 
d'assistència tècnica comarcal. 
 
En data 21 de novembre de 2000 la Comissió de Govern va acordar trametre a la 
Diputació de Lleida la sol·licitud corresponent per a la creació d'una nova plaça de 
secretaria intervenció adscrita al servei de SAT del Consell Comarcal, i que es 
financia per part d'aquesta Diputació, per tal que n’informés favorablement. 
 
Atès que a la plantilla del Consell Comarcal de l'any 2001 hi consta aquesta plaça i 
està dotada pressupostàriament. 
 
Atès el nombre d’ajuntaments de la comarca que tenen la plaça de secretaria 
intervenció vacant;  i pendent l'informe de la Diputació de Lleida. 



Atès que des del Consell Comarcal s'ha instat la creació d'un consorci per a la 
gestió dels fons europeus Leader Plus, que està en procés de constitució; 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer.  Sol·licitar la classificació d'un lloc de treball de secretaria intervenció de 
classe tercera com a plaça de SAT del Consell Comarcal, reservat a funcionari 
d'habilitació estatal pertanyent a l'escala de secretaria intervenció. 
 
Segon. Sol·licitar que s'inclogui aquest lloc de treball en el proper concurs unitari 
que es convoqui per a la provisió de llocs de treball de funcionaris d’Administració 
Local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Tercer. Deixar en suspens la tramitació d'aquest expedient fins a tenir la constància 
de l'informe favorable de la Diputació de Lleida. 
 
 

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
3.1.  APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES 
 
Els serveis tècnics del Consell Comarcal han redactat els següents projectes d'obres 
i actuacions per a desenvolupar aquest any i els següents i poder-los incloure en els 
diferents plans d'actuacions: 
 

Títol   
Eixamplament i pavimentació del 2n. tram del 
camí d'accés a Altés des de la ctra. C-14 i 
reforç del pont sobre la Ribera Salada. 

17.624.711 PTA 105.926'65 € 

Eixamplament i pavimentació del camí de 
Fígols 

15.611.911 PTA 93.829'47 €

Eixamplament i pavimentació del camí d'accés 
a Alàs des de la LV-4008 

7.249.732 PTA 43.571'76 €

 
Vist l'informe favorable de la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient; 
 
Atès el que disposa l'article 219 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l'article 37 del Reglament d'obres activitats i serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment els projectes d'obres esmentats. 
 
Segon. Sotmetre aquests projectes a informació pública, amb publicació al BOP i al 
tauler d'anuncis comarcal i dels municipis en el terme municipal dels quals 
transcorrin les actuacions, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat i 
es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que si no es presenten 
al·legacions es consideraran definitivament aprovats per aquest Consell Comarcal. 
 



3.2. SOL·LICITUD DE CANVIS D'OBRES AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES AL PROGRAMA DE XARXA DE CAMINS 
2000 
 
En data 19 de juliol de 2000 es va publicar al DOGC l'Ordre de 30 de juny del 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de convocatòria de subvencions 
destinades al finançament d'actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins, i la 
Comissió de Govern de 18 de setembre de 2000 va acordar-ne la sol·licitud. 
 
Un cop contractades les obres, i havent-hi hagut baixes econòmiques en les 
adjudicacions i canvis de necessitats, es proposa la següent modificació: 
 

ACTUACIÓ IMPORT SUBVENCIÓ 
Accés Alàs-la Seu 37.539.390 15.015.756 
Accés Arsèguel-Cava 8.744.724 3.497.890 
Eixamplament i pavimentació del camí de Fígols 15.611.911 15.511.911 
Camí d'accés a Altès 17.624.711 17.624.711 
Obres complementàries Alàs 7.249.732 7.249.732 
TOTAL 86.770.468 59.000.000 

 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer.  Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la 
modificació d'atribucions i obres a incloure a la xarxa veïnal i rural de camins relativa 
als camins, anualitat 2000. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General d'Actuacions Concertades. 
 
 
4.  SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE LA MILLORA DE LA CTRA. LV-4008 DE LA 
SEU A ORTEDÓ 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha tramès acord plenari en què es demana 
l'arranjament urgent per part de la Diputació de Lleida de la carretera LV-4008 en el 
tram entre la Seu i Ortedó. 
 
La urgència de l'arranjament i de l'acord, que està pres amb la conformitat de l'alcalde 
de Josa i Tuixén i de l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes, està motivat pel mal 
estat de la carretera, sobretot per la manca de senyalització horitzontal i de tanques 
de seguretat, evidenciat per l'accident que va patir l'autocar que transportava nens de 
Tuixén a la Seu. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Donar suport a l'acord de l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols de sol·licitud de 
millora de la LV-4008. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida i a l'Ajuntament sol·licitant. 
 
 



5. SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES D’INCLUSIÓ DE DIVERSES CARRETERES A LA XARXA DE 
CARRETERES DE LA GENERALITAT 
 
El Ple de l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols de data 12 de febrer ha acordat sol·licitar 
a la Generalitat de Catalunya la incorporació de les carreteres següents a la xarxa de 
carreteres autonòmiques: 

 LV-4008 des del Ges a Tuixén (32.4 km) 
 Carretera de Tuixén a Josa i Gósol (14.7 km) 
 Carretera de Tuixén a la Coma (21.7 km) 

Analitzada la situació d'aquestes carreteres, i tenint en compte que afecten a quatre 
municipis de la comarca i alhora són vies de comunicació intercomarcal (amb el 
Berguedà i el Solsonès), que donen accés a diferents municipis, a pistes d'esquí, 
accessos a diferents comarques i que el transport escolar dels alumnes de secundària 
de tots els pobles de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols ha de passar diàriament per 
aquestes carreteres, sobretot per la de la Seu a Tuixén; 
 
Tenint en compte alhora la capacitat econòmica dels municipis afectats per on passen 
aquestes carreteres i que el Consell Comarca no genera prou recursos per atendre el 
convenient manteniment i millora, i entenent que aquestes carreteres haurien de 
formar part, per la seva importància, situació i vehiculació de les comunicacions entre 
comarques, de la xarxa de carreteres de la Generalitat. 
 
Atès que és urgent que s’actuï en aquestes carreteres i es considera que és 
l’administració autonòmica qui ha d'assumir-ho. 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
Primer. Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que les tres 
carreteres esmentades passin a formar xarxa pròpia de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon. Traslladar aquest acord al Departament i als ajuntaments afectats. 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
6. ACORD SOBRE CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI ALT URGELL XXI 
 
Es considera necessari poder desenvolupar el possible programa Leader Plus i la 
part de la promoció socioeconòmica de la comarca mitjançant un consorci format pel 
Consell Comarcal, els ajuntaments de la comarca, la Diputació de Lleida, les 
associacions d'empresaris, universitats i altres ens. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de 8 de juny de 2000, va manifestar la 
voluntat de crear aquest ens, i va crear la comissió mixta de treball per tal de 
redactar-ne els estatuts. 
 
Acabats els treballs de redacció dels estatuts, la Comissió de Promoció, Cultura i 
Serveis de data 27 de març d'enguany ha informat favorablement tant la proposta de 
creació i constitució com el projecte de text estatutari. 



 
Atès el disposat als articles 252 i següents de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i als articles 160 i 313 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents, que representen la majoria absoluta legal 
requerida, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la creació i la constitució del Consorci Alt Urgell XXI, 
que té com a finalitat genèrica el desenvolupament socioeconòmic integral d'aquest 
àmbit territorial i com a objectiu específic inicial gestionar en els pròxims anys els 
recursos econòmics que la Iniciativa LEADER + de la Unió Europea assigni a 
aquesta zona.  
 
Segon. Aprovar inicialment els Estatuts reguladors d'aquest Consorci, que consten 
de 20 articles en 4 capítols. 
 
Tercer. Assumir, d'acord amb l'article 8.1.a) del text estatutari, que el representant 
del Consell Comarcal a l’Assemblea General del Consorci sigui el president del 
Consell Comarcal o conseller en qui delegui. 
 
Quart. Acceptar la delegació de tots els ajuntaments al Consell Comarcal, com a 
entitat coordinadora, de la tramitació administrativa unitària de l'expedient fins a la 
constitució formal del Consorci, incloses la informació pública, publicacions i 
tramesa a la Direcció General d'Administració Local. 
 
Cinquè. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies i 
determinar que, en el supòsit d'inexistència d'al·legacions o de requeriments per part 
de la Generalitat, els presents acords esdevindran definitius sense més i per tant els 
Estatuts s'entendran aprovats definitivament. 
 
 
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET 10/2001 D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA 
SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT ANY 2001 
 
En data 12 de març s'ha dictat el Decret de Presidència 10/2001 sobre aprovació d'un 
conveni amb el tenor literal següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 10/2001 
 
La Secretaria General de Joventut del Departament de Presidència de la Generalitat 
de Catalunya ha proposat el conveni com a fórmula idònia de funcionament amb els 
consells comarcals per a la gestió de l'Oficina de Serveis a la Joventut, la 
coordinació dels punts d'informació juvenil de la comarca així com la delegació de 
les competències en matèria d’instal·lacions juvenils, la coordinació del Pla Nacional 
de Joventut, i l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut; així com per la definició de 
les relacions entre ambdues institucions. 
 
En la proposta de conveni es preveu la dedicació d'una persona a jornada completa 
que en aquest cas fora la mateixa administrativa de joventut, i l'atribució dels fons 
corresponents per a fer front a aquesta despesa és de 3.500.000 ptes. 



 
Es considera d'interès per a la comarca, i per al desenvolupament del futur Pla 
Comarcal de Joventut, el manteniment de les subvencions esmentades amb el canvi 
de finançament; per això, i tenint en compte que és previst de signar el Conveni 
esmentat en data de demà pel Conseller en Cap de la Generalitat,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el conveni esmentat.  
 
Segon. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació.” 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis. 
 
Atès que la competència per a l'aprovació de convenis és del Ple, se sotmet el Decret 
a la seva aprovació per ratificar-lo, i per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Únic. Ratificar el Decret de Presidència 10/2001. 
 
El Sr. Fierro demana als consellers, en tant que alcaldes o regidors dels seus 
municipis, que tinguin en compte la necessitat de participar activament en les 
polítiques per als joves, i sobretot en el Pla Comarcal de Joventut, el qual tot i que és 
evident que serà més incisiu en els municipis més grans, no per això deixa de ser un 
Pla d'abast comarcal, i que ha d'implicar a tots els joves. 
 
 
8. ACORD DE COL.LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ D’ARSÈGUEL I ELS 
ACORDIONISTES DEL PIRINEU 
 
L'Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu ha demanat la col·laboració del 
Consell Comarcal per a l’organització de la Trobada Internacional d’Acordionistes 
del Pirineu que l'estiu del 2000 va celebrar la 25ena. edició. Així mateix també s'han 
posat en contacte amb la Diputació de Lleida i amb el mateix Ajuntament. 
 
La col·laboració de la Diputació s'ha plantejat bàsicament a nivell econòmic i la del 
Consell Comarcal es planteja a nivell logístic i de suport del personal per tal de fer 
gestions que d'altra manera serien força complicades. 
 
Els objectius d'aquesta Associació s'emmarquen dins la promoció cultural i de 
difusió de la música tradicional i popular. 
 
La Llei d'associacions preveu la possibilitat que en formin part d'aquestes persones 
jurídiques públiques. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis ha informat favorablement. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Adherir-se a l’Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu com a soci 
amb tots els drets. 
 



Segon. Recolzar activament les accions que aquesta desenvolupi dins el marc de la 
promoció de la cultura tradicional i popular, i especialment en l'organització de la 
Trobada Internacional amb els Acordionistes del Pirineu, que té lloc el mes de juliol 
de cada any. 
 
 
9. DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ DE GOVERN DE LES COMPETÈNCIES PER A 
LA GESTIÓ, APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS I CONTRACTACIÓ DEL 
MENJADOR ESCOLAR DE L’IES JOAN BRUDIEU 
 
Examinada la proposta de plec de clàusules administratives particulars i tècniques per 
a l'adjudicació del contracte, mitjançant el procediment obert de concurs públic, i 
plantejada la possibilitat de prestar el servei de forma directa amb personal contractat 
pel propi Consell o per l'empresa pública comarcal IAUSA; 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Delegar a la Comissió de Govern l'adopció dels acords de contractació, 
aprovació de plecs de condicions administratives i tècniques i acords d'adjudicació del 
servei de menjador escolar, cas que el servei es presti sota modalitat de contracte de 
serveis. 
 
Segon.  Deixar sense efecte aquesta delegació cas que el servei es presti pel Consell 
Comarcal amb personal propi o bé a través de la Societat mercantil IAUSA. 
  
 
10. SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE CREACIÓ DELS 
CONSELLS ESCOLARS COMARCALS 
 
Atès que la normativa que regeix els consells escolars municipals i territorials ha 
resultat en alguns casos inoperant, especialment en comarques de muntanya que, 
amb població amb un nombre reduït d’habitants, disposen d’un sol centre públic 
d’ensenyament o bé careixen d’aquest equipament, la qual cosa ha comportat que 
el Consell Escolar del centre faci les funcions de Consell Municipal.  
 
Per altra banda, el Reglament regulador dels consells escolars no contempla la 
figura dels consells escolars comarcals, quan realment seria el més operatiu de tots 
els consells escolars en l’àmbit de la Catalunya rural i especialment del Pirineu.  
 
Atès que l’àmbit comarcal coordinat pel Consell Comarcal té més competència a 
nivell escolar que els municipis (transport, menjadors, centre de recursos, 
joventut…) es fa necessària la creació d’un Consell Escolar Comarcal a cada 
comarca per tal de coordinar i vetllar pel bon funcionament de les nostres escoles; i 
especialment en l’àmbit del Pirineu i les comarques de muntanya, així com les que 
ho demanin de la resta del país. 
 
Atès l'informe favorable de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis; 
 
D’acord amb l’exposat, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat adopta els 
següents acords: 
 



Primer. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
que procedeixi a la creació dels consells escolars comarcals a les comarques de 
muntanya. 
 
Segon. Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Tercer. Notificar el present acord als municipis de la comarca i als consells 
comarcals de muntanya, demanant que s’adhereixin a aquesta petició. 
 
El Sr. Fierro explica que aquests acords també han estat presos pels consells 
comarcals de la Cerdanya i del Ripollès. 
 
 
11. SUPORT A LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PER LA UBSU AL PLA 
TERRITORIAL SECTORIAL D’EQUIPAMENTS COMERCIALS DE CATALUNYA 
 
El projecte de Decret pel qual s'aprova la revisió del Pla Territorial Sectorial 
d'Equipaments Comercials de Catalunya 2001-2004, està en termini d'informació 
pública segons Edicte publicat al DOGC de data 12 de març de 2001. 
 
La Unió de Botiguers de la Seu (UBSU) ha presentat al·legacions al Pla Territorial 
Sectorial d'Equipaments Comercials de Catalunya 2001-2004, davant la Direcció 
General de Comerç del Departament de Comerç, Consum i Turisme, i n'ha tramès 
una còpia al Consell Comarcal sol·licitant el seu suport. 
 
Del contingut de les al·legacions se'n desprèn que la principal considera que l’oferta 
comercial de la comarca  és suficient, i més tenint en compte l'existència d'Andorra a 
10 km de la capital, la qual cosa motiva la conveniència que no es preveguin 
ampliacions de la superfície de venda a la capital. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Servei ho ha informat favorablement. 
 
Se sotmet la proposta al Ple i per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Manifestar el suport del Ple del Consell Comarcal a les al·legacions 
presentades per la UBSU al Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials de 
Catalunya. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la UBSU i a la Direcció General de Comerç del 
Departament de Comerç, Consum i Turisme. 
 
 
12. 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. 5 a 11 de 2001, compresos entre els dies 9 de febrer i la data 

d'avui. 



 Resolucions: núms. 5 a 7 de 2001, compreses entre els dies 9 de febrer i la 
data d'avui. 

 
 
13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa que, en principi, aquest mes d'abril hi haurà un Consell d'Alcaldes 
en què es tractaran tres temes força importants:  
 
 Presentació del projecte de telecomunicacions 
 Designació dels membres de la Junta de Govern del Consorci Alt Urgell XXI 
 Presència d'un representant del Departament de Medi Ambient 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Bentanachs, conseller i president del Consell d'Alcaldes i 
explica que el proper Consell d'Alcaldes tindrà lloc en horari de matí, i per la 
importància del punts, aprofitant la presència al Ple de molts alcaldes, demana la 
màxima assistència. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas, conseller i alcalde de Peramola, per explicar els 
presents que diumenge vinent a la 1 h. del migdia a la plaça de Peramola es farà un 
homenatge al poeta Miquel Martí i Pol, i aprofita l'avinentesa per convidar tots els 
presents a l'acte. 
 
 
No havent-hi cap altre paraula demanada, 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. 758100-B al 
núm. 758104-B,i comprèn un total de 5 folis, numerats del 8 al 12. 
 
La Seu d’Urgell, 15 de juny de 2001 
 
La secretària accidental 
 


