
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.: 3/2001 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14 de juny de 2001 
Durada: De 21.30 h. a 22.45 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 
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Josep Cerqueda i Travé, 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 
- Elisabet Calsapeu i Lairet, 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 
- Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 
Excusen la seva absència: 
 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Alvinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Daniel Camps i Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Acord sobre compatibilitat de personal laboral. 



3. Al·legacions a l'aprovació inicial del Pla Comarcal de Muntanya i aprovació 
provisional. 
4. Declaració de bé cultural d'interès local de l'església de Sant Jaume de Toloriu. 
5. Aprovació de l'annex al Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell sobre 
serveis socials. 
6. Sol·licitud de Conveni amb el Departament de Benestar Social per als Serveis 
Socials, any 2001. 
7. Aprovació del Conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya per a l'establiment 
d'un punt de suport. 
8. Acord sobre la gestió directa del servei de menjador escolar de l'IES Joan Brudieu 
a través de l'empresa pública IAUSA. 
9. Aprovació dels suggeriments a l'estudi informatiu del projecte "Millora general: 
condicionament de la C-14, tram Peramola - Coll de Nargó".  
10. Aprovació de projectes d'obres, plecs de condicions i acords de contractació: 
Accés a Miravalll i Rehabilitació de la planta soterrani per a centre de 
telecomunicacions i teletreball. 
11. Aprovació del Conveni amb el DPTOP per al transport a la demanda, any 2001. 
12. Ratificació dels decrets de Presidència núms. 14,17,19, 20 i 22. 
13. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
14. Informes de Presidència. 

Punts inclosos per urgència  

15. Sol·licitud de subvenció per equipament informàtic 
16. Mocions: a) ERC sobre ruta esportiva i b) de tots els grups sobre l'aeroport 
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. ACORD SOBRE COMPATIBILITAT DE PERSONAL LABORAL 
 
En data 24 de maig, el Sr. Marcel Torner Villanueva, personal laboral d'aquesta 
corporació, adscrit a l'àrea de Governació i Finances com a administratiu i 
informàtic, ha sol·licitat la compatibilitat per tal de treballar a l'empresa privada de 
professor d'informàtica, justificant la seva dedicació horària no superior al 50 % de la 
jornada de treball a l'administració. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió de Governació i Finances, de 4 de juny de 
2001. 
 
Atès el disposat a l'article 329 del Reglament de personal al servei de les entitats 
locals, aprovat per Decret 214/1990 de 30 de juliol, i donat que no està inclòs en els 
supòsits d'incompatibilitat que recull d'art. 330 del mateix reglament. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 



Primer. Atorgar la compatibilitat sol·licitada al Sr. Torner pel que fa referència a 
activitats privades de docència en informàtica. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i deixar-ne constància al seu expedient 
personal. 
 

3. AL·LEGACIONS A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA COMARCAL DE 
MUNTANYA I APROVACIÓ PROVISIONAL. 
 
El gerent explica les al·legacions presentades pels ajuntaments i les aprovades a la 
Comissió de Governació i Finances, en fa un resum a partir del document que ha 
estat entregat als consellers assistents i explica les més rellevants. 
 
El Sr. Mas Bentanachs, del grup del PSC-PMC-PPP, manifesta que estan bàsicament 
d'acord en tot l'exposat, però vol matisar tres qüestions: 
 
1.- En primer lloc es refereix a la petició sobre la gestió de l'1 % cultural per part del 
Consell Comarcal, i posa de relleu que aquests fons de diners són de les poques 
"loteries" que poden tenir els ajuntaments i per tant, la gestió d'aquest fons hauria de 
ser dels municipis on es fan les obres, i no considera just que el Consell ho demani 
per ell. 
2.- En segon lloc es refereix a les al·legacions sobre equipaments sanitaris i considera 
que cas que el PCM fos una programació a 25 anys ho entendria, però essent una 
programació a 4 anys considera que s'ha de plantejar de forma més realista i creïble, 
de manera que la reubicació el CAP i de l'Hospital no semblen possibles. 
3.- En tercer lloc es refereix a l'al·legació presentada per l'Ajuntament d'Arsèguel pel 
que fa a l'aeroport, i tot i que considera que s'ha presentat de bona fe, es fa difícil 
votar-hi a favor. 
 
El president respon a la primera qüestió aclarint que el que es vol dir és que, realment, 
l'1 % cultural arribi a la comarca, al municipi que correspongui, ja que no tots els 
ajuntaments on s'ha invertit han pogut gaudir-ne, i el gerent aclareix que el títol de 
l'al·legació en el resum potser no recull correctament el contingut de la mateixa que va 
en el sentit expressat pel president. 
 
El Sr. Mas manifesta que si queda clar que les inversions han de quedar a cada 
ajuntament hi estarien d'acord. 
 
En quan a la segona qüestió, el president manifesta que són peticions que havien 
manifestat diversos ajuntaments anteriorment i així s'han recollit. 
 
El Sr. Mas replica i considera que és correcte recollir-ho, però en el marc d'unes 
inversions a molt llarg termini, i no a quatre anys com és el PCM, com ja ha dit abans. 
 
Quant a la tercera qüestió respon el Sr. Fierro Rugall manifesta que inicialment s'han 
recollit totes les al·legacions dels ajuntaments i per tant també la de l'Ajuntament 
d'Arsèguel referint-se a l'aeroport, però en el sentit de recollir que un import igual al 
que es preveu invertir en aquesta infrastructura, s'inverteixi també en camins i en 
xarxa viària, entenent però que es desestimava la part de l'aeroport. 
 



El Ple del Consell Comarcal de data 8 de febrer de 2001, va aprovar inicialment el Pla 
Comarcal de Muntanya, 2001-2005, el qual ha estat exposat al públic pel termini de 
dos mesos. 
 
Durant el termini d'exposició pública s'han rebut al·legacions o suggeriments per part 
de 4 ajuntaments de la comarca; tanmateix s'han presentat al·legacions per part de 
tres ajuntaments fora del termini, però es considera necessari i convenient tenir-les en 
compte.  
 
El propi Consell Comarcal, fruït de l'anàlisi detallada del document, ha plantejat la 
incorporació de certes inversions com a al·legació a estimar, i han estat informades 
per la Comissió de Governació i Finances del dia 4 de juny. 
 
Atès el disposar a l'art. 7 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'Alta Muntanya; 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda, 
 
Primer. Estimar les al·legacions presentades pels ajuntaments d’Alàs,  Bassella, 
Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà i la Seu d'Urgell, i en part la de l'Ajuntament 
d'Arsèguel. 
 
Segon. Desestimar l'al·legació de l'Ajuntament d’Arsèguel pel que es refereix a 
l'aeroport. 
 
Tercer. Estimar les al·legacions i suggeriments recollits a la Comissió de Governació i 
Finances presentats pels grups polítics comarcals.  
 
Quart. Aprovar provisionalment el document del Pla Comarcal de Muntanya que 
resulta de la incorporació de les al·legacions estimades, i trametre'l al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques per tal que es pugui elevar al Consell Executiu de 
la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva. 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
4. DECLARACIÓ DE BÉ D'INTERÈS CULTURAL LOCAL DE SANT JAUME DE 
TOLORIU 
 
L'Ajuntament del Pont de Bar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local 
de l'església de Sant Jaume de Toloriu al Consell Comarcal. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable a la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal, i l'informe descriptiu de l'edifici en què es ressalta la 
recent restauració i la complementarietat amb la resta de l'oferta patrimonial de la 
Vall. 
 
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 Jaume de Toloriu. 
 
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. 
 

5. APROVACIÓ DE L'ANNEX DE CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU 
D'URGELL PER ALS SERVEIS SOCIALS 
 
En data 30 de juny de 1997 es va signar un conveni amb l'Ajuntament de la Seu 
d’Urgell per tal de regular les relacions dels tècnics dels serveis socials i optimitzar-ne 
el funcionament. 
 
Enguany, i a partir de diverses reunions amb els responsables de l'Ajuntament, s'ha 
intentat una major coordinació i s'ha vist necessari i convenient actualitzar el conveni 
existent, establint una coordinació única. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la proposta d'annex al conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. 
 
Segon. Trametre aquest acord junt amb còpia de l'annex al conveni per tal que aquest 
pugui procedir a la seva aprovació prèviament a la signatura. 
 
Tercer. Atorgar els poders necessaris al president per tal de signar el conveni 
esmentat.  
 

6. SOL·LICITUD DE CONVENI AMB BENESTAR SOCIAL PER A L'ANY 2001 
 
Per Ordre de 4 de maig de 2001, publicada al DOGC de 17 de maig de 2001, s'ha 
obert la convocatòria de subvencions atorgades mitjançant la signatura de Conveni 
entre el Departament de Benestar Social i els consells comarcals per a la 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i benestar social, que en 
el cas del Consell Comarcal de l'Alt Urgell correspon al servei d'assistència social i 
el finançament de la Unitat Bàsica d'Assistència Social Primària de l'Alt Urgell i de 
programes específics (infància, dona i atenció precoç). 
 
En data 4 de juny de 2001 ha estat informada favorablement la proposta de la 
Comissió de Promoció, Cultura i Serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l'empara de l'Ordre abans esmentada la subvenció per 
l'establiment del Conveni de cooperació interadministrativa per a l'any 2001, en el 
que es contempla un increment . 
 
Segon. Trametre aquest acord i la documentació necessària complementària a la 
Delegació Territorial de Benestar Social a Lleida. 
 
Tercer. Facultar el president per a la signatura de la documentació necessària. 



7. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
PER A L'ESTABLIMENT D'UN PUNT DE SUPORT 
 
Durant l'any 2001 s'han tingut diversos contactes amb el responsable del centre de 
suport de la UOC a Lleida i s'ha considerat convenient que, havent-hi el projecte de 
desenvolupament d'un telecentre i dins dels objectius de formació d'aquest, 
s'inclogués l'establiment d'un punt de suport de la UOC. 
 
Aquest punt de suport consisteix, bàsicament, en: a) tenir a disposició bibliografia dels 
estudis que realitzin els alumnes de la comarca per a ser usada en règim de préstec, 
b) disposar de punts de connexió telemàtica (Internet) per a ús dels alumnes, i c) 
apropar la formació especialitzada que pugui oferir la OUC als ciutadans de la 
comarca.  
 
La Comissió de Governació i Finances del Consell Comarcal ha informat 
favorablement l'aprovació d'aquest conveni. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni per a l'establiment d'un punt de suport de la Universitat 
Oberta de Catalunya a la seu del Consell Comarcal en el marc del telecentre. 
 
Segon. Trametre aquest acord i la documentació necessària complementària a la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar el president per a la signatura del conveni aprovat i altra 
documentació necessària. 
 

8. ACORD SOBRE LA GESTIÓ DIRECTA DEL SERVEI DE MENJADOR 
ESCOLAR DE L'IES JOAN BRUDIEU A TRAVÉS DE L'EMPRESA PÚBLICA 
IAUSA, I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell té competències en el menjador escolar de l'IES 
Joan Brudieu, per delegació del Departament d'Ensenyament. 
 
La gestió directa és una forma de prestació de serveis prevista a la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 
 
Dins les formes de gestió directa de serveis, s'inclou la prestació d'aquest a través de 
societat mercantil de capital 100 % públic. 
 
L'any 1994 el Consell Comarcal va crear una societat mercantil, Iniciatives Alt Urgell 
SA, amb capital totalment públic per a impulsar el desenvolupament econòmic de la 
comarca, tal com consta al seu objecte social. 
 
Per tal que l'empresa IAUSA pugui prestar serveis públics directament és convenient 
modificar els estatuts de la societat, la qual cosa ja ha acordat la Junta General en 
data d'avui, 14 de juny de 2001, que és coincident en els seus membres amb el Ple de 
la corporació comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 



Primer. Aprovar la modificació de l'art. 3 dels Estatuts d'IAUSA, en el sentit següent 
d'afegir a la definició de l'objecte social la següent frase: ".., així com exercir 
directament les competències que el Consell Comarcal li pugui encomanar en la seva 
gestió, incloent-hi les que requereixin exercici d'activitat econòmica. …" 
 
quedant redactat el paràgraf primer de la següent manera: 
  
Art.3. L'objecte social és fomentar, facilitar, promoure i impulsar tota mena 
d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat econòmica a la comarca de l'Alt 
Urgell, així com exercir directament les competències que el Consell Comarcal li 
pugui encomanar en la seva gestió, incloent-hi les que requereixin exercici d'activitat 
econòmica. Dins d'aquestes ………..// …. 
 
i afegir a la relació d'objectius concrets, en el mateix article 3, el següent: 
 
g) La prestació de serveis d'interès comarcal que siguin competència del Consell 
Comarcal i de suport als ajuntaments. 
 
Segon. Tramitar la modificació esmentada en els termes previstos a la Llei municipal 
de Catalunya i al Reglament d'obres, activitats i serveis i la Llei de societats anònimes i 
limitades. 
 
Tercer. Encomanar la gestió del menjador escolar de l'IES Joan Brudieu a l'empresa 
pública comarcal Iniciatives Alt Urgell, SA, pel curs 2001/2002. 
 

COMISSIÓ D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
9. APROVACIÓ DE SUGGERIMENTS A L'ESTUDI INFORMATIU DEL PROJECE 
"MILLORA GENERAL: CONDICIONAMENT DE LA C-14, TRAM PERAMOLA-
COLL DE NARGÓ" 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha elaborat dues propostes de 
traçat i estudi informatiu previ a la redacció del projecte d'obres en que es plantegen 
dues alternatives per al condicionament de la C-14 en el trams entre Peramola i Coll 
de Nargó, conegut com el tram del pantà d'Oliana. 
 
El gerent explica l'informe dels serveis tècnics comarcals, i el president en resalta 
alguns punts. 
 
El Sr. Mijana exposa la possibilitat d'estudiar la C-14 per l'altra banda de 
l'embassament d'Oliana. 
 
El Sr. Mas suggereix que s'asseguri el compliment del tractament correcte dels 
moviments de terra que s'hauran de fer als efectes de garantir el menor impacte 
possible. 
 
El dia 14 de juliol s'acaba el termini per que les administracions públiques 
interessades puguin manifestar els seus suggeriments a l'estudi previ i a l'estudi 
d'impacte ambiental. 
 
Vista la proposta d'al·legacions redactades pels serveis tècnics comarcals, i les 
propostes manifestades pels consellers, 



Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Manifestar la necessitat i conveniència que el projecte es redacti i les obres 
s'executin, bàsicament, conforme a l’opció primera.  
 
Segon. Suggerir a l’opció primera que, d'entrada, es considera la millor per a la 
comarca, es tingui en compte, especialment, el següent: 
 

- Eliminació de part dels talussos o trinxeres, que en alguns casos tenen una 
alçada de 40 metres convertint-los en falsos túnels, que a més millorarien 
l'impacte visual. 

- Tenir en compte les connexions i enllaços amb camins que donen accés a 
nuclis, a masies aïllades o a finques particulars, actualment existents per 
tal de garantir una accés segur, correcte i visible del seus usuaris. 

- Establir carril de vehicles lents a tots els pendents superiors al 5 %.  
 
Tercer. Suggerir la possibilitat d'estudiar l’alternativa al traçat pel costat de llevant del 
riu Segre, entenent que fora una via molt ràpida, i que en el temps en que es farien les 
obres no afectaria a la circulació per la carretera actual, i tenint en compte que, a més, 
s'aconseguirien dues carreteres que podrien ser alternatives en alguns casos, ex. 
accident … 
 
Quart. Trametre aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
10. APROVACIÓ DE PROJECTES D'OBRES, PLECS DE CONDICIONS I ACORDS 
DE CONTRACTACIÓ 

 
Els serveis tècnics del Consell Comarcal han redactat els següents projectes d'obres 
i actuacions per a desenvolupar aquest any: 
 
Títol   
Camí d'accés a Miravall 30.761.334 PTA 184.879,34 €  
Rehabilitació de la planta soterrani del Consell 
Comarcal per a centre de comunicacions i 
teletreball 

9.838.050 PTA 59.127,87 € 

 
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; atès el disposat a la Llei de 
contractes de les administracions públiques; 
 
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, puguin ser consultats 
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. 
 



Tercer. Aprovar el plecs de condicions que han de regular la contractació de l'obra 
d'accés a Miravall per procediment obert i sistema de concurs. 
 
Quart. Aprovar el plec de condicions que ha de regular la contractació per 
procediment negociat sense publicitat l'obra de "Rehabilitació de la planta soterrani 
del Consell Comarcal per a centre de comunicacions i teletreball". 
  
Cinquè. Tramitar conjuntament l'aprovació del projecte i la licitació fent constar que 
cas que es presentin al·legacions a l'aprovació del projecte quedarà en suspens el 
procediment licitatori. 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE TRANSPORT A LA DEMANDA, 2001 
 
La Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de juny de 2001 va informar 
favorablement la signatura del conveni amb la Direcció General de Transports del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per a l'any 2001, per a la xarxa 
de transport públic de viatgers per carretera. 
 
Vist el disposat a l'article 14.1 a) de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, d'organització 
comarcal de Catalunya; 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització de Conveni per a l'aplicació del Pla de Serveis de 
Transport de Viatgers a l'Alt Urgell amb la Direcció General de Transports. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'esmentada Direcció General per poder procedir a 
la seva signatura. 
 
Tercer. Facultar el senyor president per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 

12. RATIFICACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA 

12.1 DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 14/2001 
 
En data 18 d'abril s'ha dictat el Decret de Presidència 14/2001 sobre aprovació d'un 
conveni amb el tenor literal següent: 
 
"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 establir la col·laboració i cooperació 
mútua entre ambdues institucions, per tal de potenciar i dinamitzar les polítiques de 
joventut a la comarca en el marc del Pla Nacional de Joventut. 
Les accions que es portin a terme s'emmarquen dins el Pla comarcal de Joventut i 
es recullen en un annex del mateix conveni. 
En la proposta de conveni es preveu el finançament i l'atribució de fons 
corresponent, així com les formes de justificació, durada, modificacions del Pla 
Comarcal i altres aspectes. 
Es considera d'interès per a la comarca, i per al desenvolupament del Pla Comarcal 
de Joventut, l'atribució d'aquesta subvenció esmentada; per això, i tenint en compte 



que és previst de signar el Conveni esmentat el dia 27 d'abril de 2001 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." 
 
Es ratifica per unanimitat dels membres presents. 
 
12.2  DECRET DE PRESIDÈNCIA NUM. 17/2001 
 
En data 15 de maig s'ha dictat el Decret de Presidència 17/2001 sobre compareixença 
i nomenament d'advocat i procurador en els recursos contenciosos administratius 
núm. 246/2001 i 247/2001 del TSJC amb el tenor literal següent: 
 
"Vist l'ofici rebut de l'EMD d'Arcavell i la Farga de Moles i l'EMD d'Ars, emplaçant al 
Consell Comarcal com a interessat als recursos contenciosos administratius 
interposats contra aquestes entitats locals núms. 246/2001 i 247/2001 de la secció 
tercera de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
interposats ambdós pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya contra els acords 
d'aprovació de projectes d'obres de les entitats locals esmentades i que han estat 
redactats pels serveis tècnics d'aquest Consell Comarcal. 
Tenint en compte allò que disposen els articles 48 i 49 de la Llei reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa de data 13 de juliol de 1998. 
Atès que la competència ordinària per decidir sobre l'exercici d'accions judicials i la 
defensa en procediments iniciats contra el Consell Comarcal correspon al Ple de la 
corporació, per disposició de l'article 15.2.n) de la Llei 6/1987, sobre l'organització 
comarcal de Catalunya, i atès també que la competència per urgència és del 
president del Consell Comarcal. 
HE RESOLT : 
Primer. Comparèixer i personar-se als recursos contenciosos administratius de 
referència, encomanant la defensa del Consell Comarcal al Sr. Jaume Ribes Porta, 
advocat, i la seva representació al procurador dels tribunals a Barcelona, Sr. 
Santiago Puig de la Bellacasa i Vandellós els poders per a plets necessaris, això 
com a d'altres sobre el mateix tema que es puguin interposar. 
Segon. Donar compte d'aquest Decret a la propera sessió del Ple per a la seva 
ratificació" 
 
Es ratifica per unanimitat dels membres presents. 
 
12.3 DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM.19/2001 
 
En data 28 de maig s'ha dictat el Decret de Presidència 19/2001 sobre compareixença 
i nomenament d'advocat i procurador en el recurs contenciós administratiu núm. 
198/2001 del Jutjat del Contenciós Administratiu amb el tenor literal següent: 
 
"Vist l'ofici rebut del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida, emplaçant al 
Consell Comarcal com a demandat al recurs contenciós administratiu núm. 
198/2001, interposat per la Sra. Maria Funollet Obiols contra l'acord de contractació 
de personal laboral per urgència, demanant la remissió de l'expedient i 
l’emplaçament dels qui constin com interessats a l'expedient. 
Tenint en compte allò que disposen els articles 48 i 49 de la Llei 29/1998, reguladora 
de la jurisdicció contenciós administrativa, de data 13 de juliol de 1998. 



Atès que la competència ordinària per decidir sobre l'exercici d'accions judicials i la 
defensa en procediments iniciats contra el Consell Comarcal correspon al Ple de la 
corporació, per disposició de l'article 15.2.n) de la Llei 6/1987, sobre l'organització 
comarcal de Catalunya, i atès també que la competència per urgència és del 
president del Consell Comarcal. 
HE RESOLT : 
Primer. Comunicar al Jutjat del contenciós administratiu de Lleida la recepció del seu 
requeriment de remissió de l'expedient en el recurs contenciós que s'hi tramita amb el 
núm. 198/2001. 
Segon. Remetre l'expedient administratiu a què es refereix el requeriment judicial. 
Tercer. Notificar aquest acord, amb còpia de l'ofici rebut, a totes les persones que 
figuren a l'expedient com interessades, emplaçant-les per tal que puguin comparèixer 
al recurs contenciós administratiu de referència, durant el termini legal. 
Quart. Comparèixer i personar-se com a part demandada al recurs contenciós 
administratiu de referència, encomanar la defensa del Consell Comarcal al despatx 
d'advocats "Simeó Miquel, advocats associats", i la seva representació al procurador 
dels Tribunals que aquell despatx designi d'entre els que tinguin poders per a plets 
atorgats per aquest Consell Comarcal. 
Cinquè. Donar compte d'aquest Decret a la propera sessió del Ple per a la seva 
ratificació". 
 
Es ratifica per unanimitat dels membres presents. 
 
12.4 DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 20/2001 
 
En data 31 de maig s'ha dictat el Decret de Presidència 20/2001 sobre petició d'ajut 
al Departament de Treball, amb el tenor literal següent: 
 
"En data 20 d'abril de 2001 s'ha publicat al DOGC l'Ordre de 30 de març del 
Departament de Treball pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions públiques per al foment del desenvolupament local i dels agents 
d'ocupació i desenvolupament local, i impuls dels projectes i empreses qualificades 
d'I+O i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2001. 
A l'empara d'aquesta Ordre, i en concret de l'article 5.1.b) i 28 i següents, de Foment  
del desenvolupament local: estudis i campanyes per la promoció local,  s'ha redactat 
la memòria de l'estudi i el pressupost de despeses d'aquest per a enguany en 
relació a la realització d'un estudi de mercat que es titula "Anàlisi de les estratègies 
per a la generació d'ocupació i creació d'empreses a la comarca de l'Alt Urgell, en el 
marc del projecte "Alt Urgell en X@rxa". 
L'òrgan competent per a sol·licitar és la Comissió de Govern, per delegació del Ple; 
essent que la propera reunió de la Comissió de Govern serà passat el termini de 
presentació, i als efectes de la presentació de la documentació necessària, 
RESOLC : 
Primer. Aprovar el pressupost de despeses de l'estudi a dur a terme per aquest 
Consell Comarcal durant l'exercici de 2001, l'import el qual és de 3.050.000 PTA, i el 
projecte que l'acompanya i la seva realització. 
Segon. Demanar, a l'empara de l'ordre esmentada, una subvenció de 1.982.500 
PTA., equivalent al 65 % de la despesa total prevista per aquest estudi. 
Tercer. Comprometre's la corporació comarcal ha realitzar les inversions que han de 
ser objecte de la subvenció. 
Quart. Notificar aquest Decret a la Comissió de Govern per a la seva ratificació. 
Cinquè. Notificar a la Departament de Treball el contingut d'aquest Decret. 



Es ratifica per unanimitat dels membres presents 
 
12.5 DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 22/2001 
 
En data 13 de juny s'ha dictat el Decret de Presidència 22/2001 sobre aprovació de 
conveni marc de cooperació amb la UNED, amb el tenor literal següent: 
 
"Per part de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) s'ha presentat 
una proposta de conveni marc de cooperació educativa per tal que els alumnes 
d'aquesta universitat pugin realitzar pràctiques que complementin la formació 
acadèmica i alhora incrementin les possibilitat d'inserció laboral, en la mesura que 
podran acreditar-les en els seus currículums vitae. 
En concret, la UNED ha traslladat al Consell Comarcal la proposta i sol·licitud de la 
Sra. Natàlia Jiménez Gómez, alumne de "Ciències de l'Educació", per a fer les 
pràctiques als Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.  
Als efectes de facilitar la realització de pràctiques per part d'alumnes d'aquesta 
Universitat, i atès que la competència ordinària per decidir l'aprovació de convenis 
correspon al Ple de la corporació, i atès també que la competència per urgència és 
del president del Consell Comarcal. 
HE RESOLT: 
Primer. Aprovar el conveni marc de cooperació educativa amb la UNED per a la 
realització de pràctiques dels seus alumnes al Consell Comarcal de l'Alt Urgell. 
Segon. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació. 
Tercer. Notificar aquesta aprovació al Centro d'Orientación, Información y Empleo 
de la UNED." 
 
Es ratifica per unanimitat dels membres presents 
 

13. 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. 12 a 22 de 2001, compresos entre els dies 6 d'abril i la data 

d'avui. 
 Resolucions: núms. 8 a 20 de 2001, compreses entre els dies 6 d'abril i la data 

d'avui. 
 

14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En primer lloc el president informa tots els assistents que divendres dia 15 a les 5 h. 
de la tarda tindrà lloc la inauguració oficial del Túnel de Montant, a la C-14, per part 
del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
 
En segon lloc informa del sopar que va tenir lloc divendres passat amb el president 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol, a un restaurant de Peramola, al que 
eren convidats tots els alcaldes de la comarca de l'Alt Urgell i del Solsonès, explicant 
que hi va haver un diàleg obert entre tots en el que es van posar de relleu moltes de 
les reivindicacions dels alcaldes de la comarca com ara les dificultats per tenir un 
servei correcte de telefonia, mòbil i fixa, les compensacions per regs en les obres 
que ha de fer la CHE a la zona de l'embassament de Rialp, el projecte de l'Alt Urgell 



en xarxa, annexió de l'antic municipi de Tiurana a Bassella, la nova carretera C-14, 
etc. 
 
Punt inclòs per urgència 
 
15. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A EQUIPAMENT INFORMÀTIC EN EL 
MARC DEL PROJECTE “ALT URGELL EN XARXA” 
 
Per Resolució de 29 de maig de 2001, s'obre la convocatòria de subvencions per al 
finançament d'inversions per a l'equipament informàtic i de telecomunicació i la seva 
instal·lació en telecentres, adreçada a consells comarcals i ajuntaments menors de 
15.000 habitants. 
 
En el marc del projecte "Alt Urgell en Xarxa" s'ha plantejat la necessitat i 
conveniència de poder disposar d'un telecentre a l'abast de la població de la 
comarca, i de centres d'accés públic a Internet als municipis. A aquests efectes 
s'han redactat dos memòries amb els seus pressupostos: 
 
1.- Memòria i pressupost per a la instal·lació d'un telecentre que se situarà a la 
mateixa seu del Consell Comarcal, amb un cost de 15.152.365 PTA.  
 
2.- Memòria i pressupost per a la creació i implantació dels centres d'accés públic a 
Internet i teletreball que se situaran a diferents municipis de la comarca, amb un cost 
de 12.679.822 PTA. 
 
Primer. Aprovar els projectes de despesa i inversió per a l'adquisició de: 
 
a) Equipament informàtic i de telecomunicacions per al Telecentre en el marc del 
projecte "Alt Urgell en Xarxa". Pressupost: 15.152.365 PTA. 
 
b) Equipament informàtic i de telecomunicacions per a la xarxa de Centres d'Accés 
Públic a Internet i Teletreball (CAPIT) en el marc del Projecte Alt Urgell en Xarxa: 
Pressupost 12.679.822 PTA.  
 
Segon. Acollir-se a la subvenció pels dos projectes de despesa i inversió aprovats, 
fins al màxim de 10.000.000 PTA pel projecte de telecentre i fins al màxim de 
10.000.000 PTA el projecte de CAPIT, considerant que cas que només se'n pugui 
atribuir una es determini com a prioritària la primera (Telecentre). 
Tercer. Comprometre's a fer les inversions necessàries per a desenvolupar els 
projectes esmentats. 
 

16. MOCIONS 

16.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'ERC  
 
En data 12 de juny de 2001 s'ha presentat al Registre del Consell Comarcal una 
moció signada pel portaveu del grup d'ERC, i que presenta el Sr. Vila Comellas. 
 
S'obre el debat, prenent la paraula en primer lloc el Sr. Fierro el qual posa de relleu 
que en primer lloc, i abans de tirar endavant aquesta moció, s'hauria de tenir en 
compte el parer del ajuntaments afectats, els quals hi haurien de donar el seu 
vistiplau. 
 



El Sr. Mas manifesta que d'entrada la proposta, tot i que pot agradar, manifesta que 
s'ha de demanar parer tant als ajuntaments com a la Comunitat de regants del Rec 
dels Quatre Pobles ja que el camí no és públic. 
 
El Sr. Solans explica que hi ha la idea de tancar el camí perquè hi ha molts veïns 
afectats que tenen servituds de pas privades obligatòries però no públiques. 
 
El Sr. Cerqueda comenta que al sector de l'aeroport hi ha un tram de 1,8 km 
aproximadament, i li sembla no hi deixaran passar. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda aprovar la moció presentada amb la 
inclusió del punt segon que no consta a la moció presentada inicialment. 
 
MOCIÓ 

Exposició de motius 

La qualitat de vida a la nostra comarca es veu reforçada amb la possibilitat de 
realitzar esports a l'aire lliure tals com el ciclisme i l'atletisme amb gran facilitat. 
Durant la primavera i l'estiu es reforça aquestes pràctiques, i podem dir que en la 
majoria de camins dels nostres pobles tenim el que podríem anomenar circuits per 
córrer o bé anar amb bicicleta de muntanya. Aquests camins-circuits, però, no 
disposen de cap indicació ni servei tot i la diversitat de ciutadans que en fan ús. És 
per aquests motius que des del grup comarcal d'ERC, i considerant: 
 
1.- que la realització i propera finalització del reg dels quatre pobles ha generat un 
nou camí unint quatre dels municipis de la nostra comarca, de forma molt senzilla, i 
amb uns pendents òptims per a la realització dels esports anteriorment esmentats, 
així com per a realitzar un senzilla però molt agradable passejada; 

 
2.- que el foment de l'esport i la salut ha de ser prioritat des del Consell Comarcal; 

 
3.- el poc cost econòmic; 
 
MOCIÓ 

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell acorda: 
 
Primer. Definir un o més circuits per córrer o anar en bicicleta, guiats per rètols 
explicatius com els que podem trobar a la Diagonal de Barcelona ciutat, amb el 
mínim d'accessoris necessaris per a poder realitzar exercicis bàsics, procurant dotar 
d'una  font o més aquests circuits. 
 
Segon. Notificar-ho als ajuntaments afectats i a la Comunitat de Regants, titular de 
la infraestructura per tal que puguin expressar el seu acord amb la proposta, i cas 
que sigui afirmativa continuar els tràmits necessaris per intentar fer-ho efectiu. 
 

16.2. MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS 
 
En data 13 de juny s'ha presentat al Registre d'entrada de la corporació una moció 
per part de tots els grups polítics comarcals sobre l'obertura de l'aeroport. 
 



MOCIÓ SOBRE LA REOBERTURA DE L’AEROPORT  
 
Que presenta al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, els grups comarcals de 
Convergència i Unió, PSC-Progrès, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit 
Popular. 
 
Atès que la reobertura i la posada en funcionament de l’Aeroport Internacional 
Pirineus-Andorra ha de significar una millora substantiva de l’accessibilitat per a l’Alt 
Urgell i per al Principat d’Andorra, i també per a la resta de comarques del Pirineu 
català. 
 
Ressaltant que existeix l’absoluta unanimitat de les forces polítiques, socials i 
econòmiques de la zona a favor de la reobertura de l’Aeroport, i la disposició de 
donar les màximes facilitats als governs d’Andorra, Espanya i Catalunya per a l’inici 
dels treballs que hi siguin necessaris, ja que l’Aeroport és un equipament 
indispensable per assegurar una accessibilitat moderna i còmoda a tot el nord de 
Catalunya. 
 
Atesa l’existència d’una comissió mixta hispano-andorrana que té com a objectiu 
treballar per la reobertura de l’Aeroport. 
 
Considerant que el projecte de Pla Comarcal de Muntanya de l’Alt Urgell (PCM 
2001-05) contempla en les seves previsions una inversió de 2.500 milions de 
pessetes per a fer possible la reobertura de l’Aeroport, que aniria a càrrec d’un 
consorci entre les administracions de la Generalitat de Catalunya, de l’Estat 
Espanyol i del Govern d’Andorra. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple del Consell l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Remarcar la importància de la posada en funcionament de l’Aeroport 
Internacional Pirineus-Andorra per a millorar substancialment de forma qualitativa 
l’accessibilitat per a l’Alt Urgell i per al Principat d’Andorra, i també per a la resta de 
comarques del Pirineu català. 
 
Segon. Adreçar-se als Governs d’Andorra, Espanya i Catalunya per tal d’instar-los a 
que concertin de forma urgent les seves actuacions i les seves aportacions 
econòmiques destinades a la reobertura de l’Aeroport, mitjançant la fórmula de 
consorci o la que s’estimi convenient, assumint cadascuna de les administracions 
esmentades una part proporcional del finançament necessari i tenint en compte que 
les actuacions requerides hauran d’efectuar-se en fases perfectament delimitades: - 
adquisició de terrenys i de les instal·lacions; - inversions en infraestructura (desmunt 
del turó annex, pistes d’aterratge i accessos) i – equipament tècnic i de navegació 
aèria. 
 
Tercer. Adreçar-se especialment al Ministeri de Foment del Govern de l’Estat 
instant-lo a reconsiderar el seu posicionament al respecte i demanant que s’impliqui 
de forma decidida en el finançament necessari per a la reobertura del Aeroport, 
considerant que es tracta d’una inversió que s’efectuaria íntegrament en territori 
espanyol, que l’Aeroport és l’únic equipament aeronàutic operatiu al Pirineu i que, 



per tant, seria convenient que el Govern de l’Estat prengués part d’aquesta 
important iniciativa desprès de tantes expectatives creades. 
 
Sotmesa la proposta de moció a votació s'aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 

17. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Bentanachs, vicepresident, explica als consellers que s'ha presentat l'avant-
projecte del Parc Natural de l'Alt Pirineu que tindrà una extensió de 5.500 hectàrees 
que dins de la nostra comarca afectarà a part dels termes municipals de Montferrer i 
Castellbó i Valls de Valira. Explica també que hi ha molts propietaris privats, i que 
s'haurà d'estudiar com respectar els aprofitaments de fusta i pastures. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i comenta que és la primera vegada que la Generalitat 
atorga el nom d’Alt Pirineu a alguna demarcació i això és motiu de felicitació. Alhora 
comenta que la Generalitat destina menys diners a tots els seus parcs naturals que 
la Diputació de Barcelona a un sol parc, el del Montseny. 
 
El Sr. Joan Pubill, alcalde de Cava, demana la paraula i en relació a l'exposat pel Sr. 
Bentanachs sobre el Parc Natural de l'Alt Pirineu, manifesta que s’haurien d'estudiar 
quines compensacions podran tenir la gent que hi viu i els pobles que els afecti, 
perquè amb la seva experiència personal i com alcalde d'un municipi que està dins 
un parc natural, en molts casos té més inconvenients que avantatges, doncs 
s’imposen limitacions als aprofitaments naturals. Comenta que la gent que viu dins 
el parc a vegades té la sensació que estan més protegits els animals que les 
persones. Així mateix explica que respecte el Parc del Cadí-Moixerò han passat 4 
anys sense cap ajut pels ajuntaments. 
 
El president manifesta que és molt important i del tot necessari tenir en compte la 
gent que viu dins els parcs naturals. 
 
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. 758105-B al 
núm. 758112-B, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 13 al 20. 
 
La Seu d’Urgell, 2 d’agost de 2001 
 
La secretària accidental 
 


