
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.: 4/2001 
Caràcter: Ordinari 
Data: 1 d'agost de 2001 
Durada: De 21.40 h a 22.30 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
-  M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- 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 
- Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 
Excusen la seva absència: 
 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- 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 Alvinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
2. Aprovació del compte general de l’exercici 2000 i rectificació de l’inventari. 



3. Aprovació del Conveni amb l’INE per a la cessió d’un local per al Cens de població i 
habitatges 2001. 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
4.  Aprovació del Conveni amb la Diputació de Lleida per al Programa de control de 

les aigües potables de les xarxes municipals. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
5.  Aprovació de l’Addenda al Conveni amb el Departament d’Ensenyament per al 

curs 2001-2002. 
6. Sol·licitud de Conveni amb el Departament de Justícia amb matèria d’Infància any 

2001. 
7. Autorització de funcionament de l’alberg de joventut municipal “Cal Cortina” de 

Tuixén. 
8. Modificació de les bases del servei de teleassistència i de la Ordenança fiscal de la 

taxa per a la prestació del serveis de teleassistència. 
9. Modificació dels Estatuts del Consorci Alt Urgell XXI. 
10.  Ratificació de decrets de Presidència núms. 24, 25 i 27. 
11.  Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
12.  Informes de Presidència. 
13.  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. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2000 I RECTIFICACIÓ 
DE L’INVENTARI 
 
2.1. COMPTE GENERAL, EXERCICI 2000 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, presenta a la consideració del Ple el compte general de 
l'exercici 2000 integrat pel de la pròpia entitat i el de la societat pública mercantil 
Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció comarcal, rendit pel 
president i informat per la Comissió Especial de Comptes en sessions de 4 de juny i 
23 de juliol d'enguany, i fa un breu resum sobre el resultat de la gestió 
pressupostària i liquidació de l'exercici, del qual resulta un romanent positiu de 
tresoreria per import de 8.117.037 PTA. 
 
Els informes de la Comissió han estat favorables a l'aprovació del Compte General, i 
durant el període d'informació pública que ha finalitzat el dia 18 de juliol, no s'ha 
presentat cap reclamació ni observació. 
 
Pren la paraula el Sr. Casals del grup del PSC-PMC-PPP i manifesta que aquest 
punt és prou important i per tant no s'hauria de posar a l'ordre del dia d'un Ple al 
mes d'agost en què molts consellers són de vacances, ja que dóna la impressió que 
es vol fer passar el punt per sobre. A continuació exposa que el seu grup està 



d'acord en els comptes de l'empresa pública IAUSA, però que en el punt del compte 
general de l'exercici 2000 el seu vot serà el d'abstenció. 
 
El president manifesta que no hi ha cap intenció especial i que s'ha inclòs en 
aquesta sessió del Ple perquè els terminis d'exposició pública i les sessions 
informatives de la Comissió de Governació i Finances fan que en aquest moment 
estigui tot tramitat i, per tant, no cal esperar una altra sessió.  
 
A continuació, el president sotmet a votació ordinària el compte general de l'exercici 
de 2000, i el Ple del Consell Comarcal s'adhereix a la proposta de la Comissió 
Especial de Comptes, i acorda aprovar-lo per majoria amb l'abstenció del grup del 
PSC-PMC-PPP. 
 
2.2 INVENTARI 
 
A continuació, i examinada la rectificació anual preceptiva de l'inventari de béns i 
drets de l'entitat, redactada pel secretari i que reflecteix les altes i baixes que hi ha 
hagut durant el darrer exercici, i trobada conforme; 
 
Atesos els articles 102 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, el Ple de la corporació s'adhereix al dictamen de la Comissió de 
Finances i Règim Interior i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió, i acorda: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i de drets d'aquesta 
entitat referida al 31 de desembre de 2000, l'import del qual queda fixat en 
703.941.347 PTA de patrimoni net. 
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l'inventari, autoritzada per la 
secretària accidental i amb el vistiplau del president, al subdelegat del Govern a 
Lleida i a la Delegació Territorial del Departament de Governació de la Generalitat, 
d'acord amb el que estableixen els articles 86 del Text Refós de les disposicions 
vigents en matèria de règim local i 105.3 del Decret 336/1988, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 

3. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’INE PER A LA CESSIÓ D’ UN ESPAI PER 
AL CENS DE POBLACIÓ I HABITATGES 2001 

 
La Disposició Transitòria 3a de la Llei 14/2000, de 28 de desembre, de mesures 
fiscals, administratives i d'ordre social, estableix que entre l'1 d'octubre i el 31 de 
desembre de 2001 es faran els Censos de Població i Habitatges 2001 i a aquests 
efectes l'Institut Nacional d'Estadística s'ha dirigit a algun ajuntament per a l'ús de 
locals municipals els quals han respost que no disposen de locals suficients. 
 
Els municipis als quals s'hauria de prestar el servei en el local que ha sol·licitat l'INE 
al Consell, foren els d'Alàs i Cerc, Arsèguel, Cava, Estamariu, el Pont de Bar i les 
Valls de Valira. 
 
Intervé el Sr. Solà i manifesta que si aquests ajuntaments tenen un punt per a la 
recollida de documentació, la resta dels ajuntaments de la comarca també n'han de 
tenir un. 
 



El gerent explica que l'INE s'ha adreçat al Consell perquè l'ajuntament on havia 
d'ubicar-se aquest local era el d'Alàs i Cerc, i aquest va respondre a l'INE que no 
tenia cap local adequat. 
 
Vist el text del Conveni tramès per la delegació provincial de l'INE per a l'ús d'un 
espai a les dependències comarcals; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni esmentat. 
Segon. Facultar el president per a la signatura del conveni esmentat i altra 
documentació necessària. 
 
Tercer. Notificar a l'INE la necessitat que tots els pobles i municipis de la comarca 
tinguin a la seva disposició un local adient per a les tasques de suport a 
desenvolupar. 
 
Quart. Notificar aquest acord a la delegació provincial de l'INE. 
 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 

4.  APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL 
PROGRAMA DE CONTROL DE LES AIGÜES POTABLES DE LES XARXES 
MUNICIPALS 
 
La Diputació de Lleida, a través de l'empresa provincial LAF, vol oferir el servei 
d'anàlisi d'aigües als ajuntaments i a les empreses distribuïdores d'aigües. 
 
S'ha tramès una proposta a tots els ajuntaments de la comarca per tal que 
manifestessin si tenien interès en aquest servei d'anàlisis d'aigües, i en què la 
recollida de les mostres es faria a través del Consell Comarcal, de les quals s'han 
rebut força respostes.  
 
A aquests efectes es preveu signar un conveni amb la Diputació de Lleida, titular de 
l'empresa Servei d'Anàlisis de Sòl - Diputació de Lleida, SA, per a la realització del 
programa de control tecnicosanitari de les aigües potables municipals, així com la 
planificació de les anàlisis microbiològiques de les piscines municipals, per tal de 
facilitar als ajuntaments interessats aquests controls i analítiques. 
 
Pren la paraula el Sr. Casals i explica que molts ajuntaments ja tenen una empresa 
que els fa aquest servei a través d'una farmàcia de la Seu, i que el servei és del tot 
correcte a un preu raonable, i pregunta quins seran els avantatges, perquè malgrat 
el preu que es proposa en el conveni és una mica més barat, el cost de la recollida 
no està contemplat. 
 
El gerent respon que la facturació del servei d'anàlisis que es fes a través d'aquest 
conveni el faria directament el laboratori de la Diputació als ajuntaments, però 
aquest es podrien beneficiar del descompte, i que la recollida es faria des del consell 
que en principi ja té previst com es faria. El fet que se signi aquest conveni no obliga 
cap ajuntament a acollir-se al servei, ja que si el que tenen fins ara els sembla 
correcte no tenen perquè canviar. 
 



El Sr. Solans manifesta que des de l'empresa que ara fa la majoria de les anàlisis, 
les recollides les fa un tècnic i potser això és el millor. 
 
El Sr. Bentanachs respon que les recollides es podrien fer amb personal de la 
mateixa Diputació o del Consell, però en qualsevol cas serà algú de l'administració, i 
en el cas que fos del Consell el cost no seria tant alt perquè la persona per fer-ho ja 
hi és. Quant a la diferència de 500 PTA per anàlisi, no és molt significativa si hi ha 
poques xarxes, però per als municipis amb molts nuclis sí que pot suposar un estalvi 
important. 
 
Per unanimitat els membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni per al programa de control tecnicosanitari de les aigües 
potables de les xarxes municipals. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura d'aquest conveni. 
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei d'Anàlisis de Sòl - Diputació de Lleida SA. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
5.  APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT PER AL CURS 2001-2002 
 
S'explica el contingut de l'addenda al Conveni amb el Departament d'Ensenyament 
per al curs escolar 2001/2002, el qual a nivell econòmic manté l'import global 
respecte del curs anterior, que representa un total de 116.555.040 PTA, amb 
algunes variacions entre els diversos conceptes. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de data 24 de juliol de 2001 el va 
informar favorablement. 
 
Atès el Conveni vigent de delegació de competències del Departament 
d'Ensenyament al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i en compliment de les previsions 
contingudes en la delegació esmentada; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar l'addenda al Conveni d'Ensenyament per al curs 2001/2002. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura de l'addenda de conveni esmentat i 
altra documentació necessària. 
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament 
d'Ensenyament per a la seva tramitació. 
 

6. SOL·LICITUD DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA AMB 
MATÈRIA D’INFÀNCIA ANY 2001 
 
L'Ordre del Departament de Justícia de 18 de juny de 2001 de convocatòria per a 
l'establiment de convenis i l'atorgament de subvencions en matèria de serveis 
socials per atenció a la infància preveu la signatura de convenis amb els consells 
comarcals en aquesta matèria.  



 
Des dels Serveis Socials d'aquest Consell Comarcal s'atén un elevat nombre 
d'infants, adolescents i joves que es troben en situació d'alt risc i immersos dins una 
desestructuració social i familiar important i, a més, la comarca està integrada en un 
pla pilot per al nou model d'atenció als menors en risc. 
 
Per tal de potenciar el treball en xarxa i la dedicació dels professionals dels serveis 
socials de base, i per millorar-ne l'efectivitat es preveu un import necessari de 
3.565.338 PTA. 
 
Aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió de Promoció, 
Cultura i Serveis de data 24 de juliol de 2001. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Sol·licitar al Departament de Justícia la signatura del conveni per atenció a 
la infància fins a l'import esmentat. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura de tota aquella documentació 
necessària fins al propi conveni. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Justícia. 
 

7. AUTORITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE L’ALBERG DE JOVENTUT 
MUNICIPAL “CAL CORTINA” DE TUIXÉN 
 
Atès l'expedient formalitzat a sol·licitud de l'Ajuntament de Josa i Tuixén 
d'autorització per a obrir i posar en funcionament un alberg de joventut anomenat 
"Cal Cortina", al nucli de Tuixén. 
 
Vista la Llei 38//1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats 
amb infants i joves, i el Decret 276/1994, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves. 
 
Vistes les competències que aquest Consell Comarcal té atribuïdes en la matèria, 
mitjançant el Conveni de delegació signat amb la Secretaria General de Joventut el 
9 de febrer de 1994. 
 
Vistos els informes tècnics necessaris i considerant que en la formalització de 
l'expedient s'han complimentat tots els tràmits i requisits preceptius. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Concedir l'autorització de funcionament per a un alberg de joventut, que 
desenvoluparà les seves activitats sota la denominació de "Cal Cortina", ubicat al 
nucli de Tuixén, del qual és titular l'Ajuntament de Josa i Tuixén, per una capacitat 
de 48 places. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'interessat i comunicar-ho a la Secretaria General 
de Joventut. 
 



8. MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA I DE 
L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
TELEASSISTÈNCIA 
 
El Ple del Consell Comarcal de 4 de maig de 2000 va imposar la taxa pel servei de 
teleassistència i en va aprovar l’ordenança reguladora. També va aprovar les bases 
i els criteris que han de regir la prestació del servei. 
 
Per tal de millorar aquesta prestació i fer que estigui a l'abast d'un major nombre de 
població, s'ha proposat una modificació de l’ordenança fiscal i de les bases amunt 
esmentades. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis del dia 24 de juliol ha informat 
favorablement la modificació de l'ordenança fiscal en allò que es refereix a la 
definició dels beneficiaris del servei de teleassistència. 
 
Així mateix, s'ha informat favorablement en la mateixa Comissió, la modificació de 
les Bases que han de regir la prestació del servei i que han estat redactades per la 
Unitat Bàsica d'Assistència Social Primària del Consell Comarcal. 
 
Atès el que disposa als articles 16 i següents i 20 i següents de la Llei 39/1988, 
reguladora de les hisendes locals; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la 
prestació del servei de teleassistència i de les bases que han de regir el servei de 
teleassistència domiciliària, amb els següents literals: 
 
Ordenança fiscal 
 
Article 4 : Beneficiaris. Introduir el paràgraf següent: "... o persones que no han 
complert els 60 anys, però que presenten un nivell d'autonomia limitada i amb 
dependència a causa del seu estat de salut (disminucions)" 
 
Bases: 
 
Punt 3: Criteris de valoració, afegir el següent: "... persones que no han complert 
els 60 anys, però que presenten un nivell d'autonomia limitada i amb 
dependència a causa del seu estat de salut (disminucions)" 
 
Segon. Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que no se'n 
presentin es considerarà definitivament aprovada. 
 

9. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI ALT URGELL XXI 
 
Un cop constituït el consorci Alt Urgell XXI, del qual aquest Consell Comarcal forma 
part, la seva Assemblea General, en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 
2001, aprovà inicialment modificar puntualment els estatuts de l’entitat. 
 



Vist el text de les modificacions esmentades i d’acord amb el que disposa l'article 322 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny; 
 
A proposta de la Presidència, i amb l'informe favorable de la Comissió de Promoció, 
Cultura i Serveis, amb el vot favorable de tots dels membres de la corporació 
presents que representen la majoria absoluta legal requerida, s’acorda: 
 
Primer. Ratificar els acords del consorci “Alt Urgell XXI”, de data 23 de juliol de 
2001, sobre modificació puntual dels seus estatuts reguladors, amb el text que 
consta seguidament en annex. 
 
Segon. Trametre un certificat del present acord al consorci  “Alt Urgell XXI”. 
 

10. RATIFICACIÓ DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
10.1 DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 24/2001 
 
En data 22 de juny s'ha dictat el Decret de Presidència 24/2001, sobre un conveni 
amb el Departament de Joventut, amb el tenor literal següent: 
 
"La Secretaria General de Joventut del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya ha proposat un Conveni de col·laboració en matèria 
d'informació juvenil entre la Secretaria General de Joventut i el Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell, per a la cessió d'un aparell "combi" televisor-vídeo, per tal que tots els 
punts d'informació juvenil de Catalunya, i en aquest cas concret el de l'Alt Urgell, 
disposin d'un aparell d'aquestes característiques per a la millor difusió de la 
informació als joves en format audiovisual.  
En la proposta de conveni es preveu l’ús i el manteniment de l'aparell que s'hi 
descriu, així com la durada i altres aspectes. 
Es considera d'interès per a la comarca, i per a la millor disposició d'eines de 
comunicació i desenvolupament dels projectes de joventut, la cessió de l'aparell 
descrit, i per tant,  
 
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. 
 
10.2 DECRET DE PRESIDÈNCIA 25/2001 
 
En data 22 de juny s'ha dictat el Decret de Presidència 25/2001, sobre contractació 
d'obres, amb  el tenor literal següent: 
 
"El Ple del dia 5 d'abril de 2001 va aprova el projecte d'obres complementari 
d'"Eixamplament i pavimentació del camí d'accés a Alàs des de la LV-4008" amb un 
import de 7.249.732 PTA. 
En data 27 d'abril de 2001 la tècnica directora de les obres ha emès informe en el 
qual fa constar les obres objecte de projecte complementari així com que no es 
poden separar del contracte principal sense causar perjudicis a l'administració 



contractant i per tant queda motivada suficientment la no possibilitat de contractar 
una altra empresa per tal de garantir la millor execució de l'obra. Aquest import no 
supera el 20 % del contracte inicial, tal com consta a l'informe tècnic. 
La secretària ha redactat un informe on fa constar que el contractista ha d'acceptar 
l'execució de l'obra, i un cop s'ha plantejat a M y J Gruas, SA, aquesta ha fet una 
oferta pel mateix import del preu del projecte, i per tant atès que és urgent la 
constància de l'adjudicació de l'obra. 
En data 3 de maig de 2001 la Comissió de Govern va aprovar la contractació per 
procediment negociat sense publicitat, i per tant,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Contractar l'obra esmentada a M y J GRUAS, SA per import de 7.249.732 
PTA. 
Segon. Notificar aquest acord a l'empresa esmentada, fent constar la necessitat de 
dipositar un aval per import del 4 % del preu del contracte, previ a la seva signatura. 
Tercer. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació”. 
 
Es ratifica per unanimitat dels membres presents. 
 
10.3 DECRET DE PRESIDÈNCIA 27/200 
 
En data 20 de juliol s'ha dictat el Decret de Presidència 27/2001 sobre conveni amb el 
DPTOP per als ajuts específics de muntanya, amb el tenor literal següent: 
 
“La Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, defineix una política específica per 
als territoris de muntanya, i en el marc d'aquesta llei el Departament de Política 
Territorial preveu el finançament d'un programa d'actuacions específiques destinat a 
millorar la xarxa de camins veïnals i rurals, consolidar estructures bàsiques, 
optimitzar recursos turístics o projectes de dinamització econòmica. 
El Decret legislatiu 9/1994 preveu la possibilitat de signar convenis de col·laboració 
com a mesura àgil de concessió de subvencions. 
En la reunió del Consell General de Muntanya de 9 de març de 2001, es va fer una 
proposta d'atribució per aquesta comarca de 90.000.000 PTA, que s'ha concretat 
posteriorment en el següent detall: 
 

1. Camí d'accés a Valldarques 16.965.342 PTA 101.963,76 €
2. Camí d'accés a Miravall 30.761.334 PTA 184.879,34 €
3. Camí d'accés a Calbinyà 1a fase 27.273.324 PTA 163.915,98 €
4. Desenvolupament cultural 4.929.631PTA 29.627,68 €
5. Centre comarcal de comunicacions i 
teletreball 

5.070.369 PTA 30.473,53 €

6.  Desenvolupament turístic 5.000.000 PTA 30.050,60 €
Total 90.000.000 PTA 540.910,89 €

 
Es considera d'interès per a la comarca, i per al desenvolupament del Pla Comarcal de 
l'Alt Urgell, 2001-2005, aprovat provisionalment pel Ple del Consell Comarcal en data 
14 de juny de 2001, la signatura de la proposta de conveni. 
Tenint en compte que és previst de signar el Conveni esmentat el dia 25 de juliol de 
2001 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i 
Atès el que disposa la Llei d'organització comarcal, 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, essent previst el 
proper Ple el dia 1 d'agost de 2001, 
 
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.  
 

11. 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: núm. 23 a 28 de 2001, compresos entre els dies 15 de juny i la data 

d'avui. 
 Resolucions: núm. 21 a 24 de 2001, compreses entre els dies 15 de juny i la 

data d'avui. 
 

12. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
 El president informa els assistents que ha nomenat el Sr. Marc Porta Fàbrega, 

assessor especial de la Presidència, especialment per a temes de muntanya i 
del Pirineu, i que alhora està a disposició dels alcaldes i dels consellers 
comarcals. 

 
 El president es refereix a les inversions que es necessiten per fer arribar la 

telefonia a tots els nuclis de la comarca, el qual ha estat presentat a la 
Generalitat i sembla ser que serà acollida amb bons ulls la possibilitat d'establir 
tres proves pilot a Catalunya, una de les quals fóra a l'Alt Urgell. 

 
 El president informa de la celebració del Consell General de Muntanya a Ripoll, 

en què es va informar favorablement l'aprovació provisional del Pla Comarcal de 
Muntanya de l'Alt Urgell. 

 
 A continuació dóna compte que aquest últim cap de setmana ha tingut lloc a 

Arsèguel la Trobada Internacional amb els Acordionistes del Pirineu, en la seva 
26a edició, a la qual el Consell ha prestat suport i que ha sigut un èxit de públic i 
de qualitat. 

 
 El president comunica a tots els consellers que el proper cap de setmana 

s'exposaran a la seu del Consell Comarcal dos exemplars d'ous de dinosaure 
trobats en el terme municipal de Coll de Nargó, i que ha estat cedits per l'Institut 
Crusafont de Sabadell. Així mateix informa que s'han exposat al municipi de Coll 
de Nargó. 

 
 Per últim explica que, a suggeriment del Centre Cultural Lleidatà a Barcelona, 

està previst que el proper dia 29 de setembre se celebri el Dia de l'Alt Urgell a 
Barcelona, i que aprofitant aquesta jornada es preveu organitzar una visita al 



Parlament de Catalunya i potser també al Liceu per a la gent de la comarca, així 
com d'altres actes de caràcter lúdic i cultural. En aquest sentit s'enviaran cartes 
als ajuntaments per tal que es pugui saber la gent de la comarca que resideix a 
Barcelona per raó de feina o d'estudis per poder-los convocar als actes que es 
programin. 

 

13. PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha cap prec ni pregunta. 
 
 
I no havent-hi cap altra 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. 758113-B al 
núm. 758118-B, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 21 al 26.     
 
La Seu d’Urgell, 11 d’octubre de 2001 
 
La secretària accidental 


