
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2001 
Caràcter: Ordinari 
Data: 10 d'octubre 2001 
Durada: De 21.30 h. a 22.35 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 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- 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 
- 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 
- Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 
Excusen la seva assistència: 
 
-  M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
 
Alcaldes presents: 
 
- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Alvinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Busquets Grau, alcalde d'Organyà 
- Antoni Capdevila Tarradellas, alcalde de Ribera d'Urgellet 
- Daniel Camps Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
Ordre del dia 
 



1. Aprovació de l'acta anterior 
ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Modificació de les ordenances fiscals per adaptació a l'euro. 
3. Aprovació de la concertació d'una operació de tresoreria i delegació de 

competències a la Comissió de Govern. 
4. Aprovació de la modificació del Pressupost, expedient 2/2001. 
5. Modificació dels Estatuts d'IAUSA. 
6. Designació dels representants del Consell Comarcal a la Comissió de 

Participació Local del Pla Territorial Parcial de l'àmbit de l'Alt Pirineu (àmbit de 
Ponent). 

7. Compromís de cofinançament del projecte a presentar pel Consorci Alt Urgell 
XXI al programa de la iniciativa comunitària Leader Plus i delegació a la 
Comissió de Govern de l'aprovació del conveni regulador de les relacions del 
Consell amb el Consorci per a l'assumpció de la responsabilitat administrativa i 
financera. 

8. Aprovació del Conveni amb el CIDEM per al punt d'informació comarcal. 
9. Compliment de la sentència 198/01 del Jutjat del Contenciós Administratiu de 

Lleida sobre contractació d'una assistent social. 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

10. Aprovació del Conveni amb la Junta de Residus per a una estació de 
transferència de residus municipals a Organyà. 

11. Delegació a la Comissió de Govern de l'aprovació de memòries i projectes 
inclosos al programa de conservació i neteja de lleres, any 2001, de l'Agència 
Catalana de l'Aigua i acceptació de ser administració actuant. 

12. Ratificació i donar compte de decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
13. Informes de Presidència. 
14. Precs i preguntes. 

Punts inclosos per urgència 
15. Suport al Pla d'Excel·lència turística de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. 
16. Manifestació de condemna dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York i a 

Washington. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER ADAPTACIÓ A 

L'EURO 
 
La Llei 46/98, sobre introducció de l'euro, estableix un període transitori per a la 
introducció de l'euro a la gestió tributària, però a partir de l'1 de gener de 2002 
qualsevol fet imposable que generi deute tributari haurà de néixer en euros. 
 
Les ordenances i els articles d'aquestes a modificar són els següents: 
 



 Ordenança fiscal núm. 1: Taxa per expedició de documents administratius. 
Article 4. 

 Ordenança fiscal núm. 2: Preu públic pel servei de vigilància i control 
d'abocaments de terres i productes residuals de la construcció. Article 3. 

 Ordenança fiscal núm. 3: Preu públic per als serveis de cooperació i assistència 
tècnica. Es modifica la base 3. 

 Ordenança fiscal núm. 4: Taxa, bases i criteris per a la prestació del servei de 
teleassistència. Es modifica l'article 3 

 

Vist l'expedient formalitat i havent-se informat favorablement per la Comissió de 
Governació i Finances d’1 d'octubre de 2001; 

Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals; 
 
Per unanimitat dels 18 membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals núm. 1 de 
"Taxa per expedició de documents", la núm. 2 "Preu públic pel servei de vigilància i 
control d'abocaments de terres i productes residuals de la construcció", la núm. 3 
"Preu públic per als serveis de cooperació i assistència tècnica i la núm. 4 de la 
"Taxa, bases i criteris per la prestació del servei de teleassistència", donant-los una 
nova redacció en els articles esmentats relatius a l'actualització de les tarifes per 
adaptació a l'euro, les quals queden fixades en les quanties que s'expressen en el text 
de les ordenances que resten incorporades a l'expedient. 
 
Segon. Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
taulell d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi 
al·legacions. Cas que no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D'UNA PÒLISSA DE TRESORERIA I 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta al consistori les bases per a la 
contractació d'una pòlissa de crèdit i manifesta que, donada la proximitat del 
venciment d'una de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació de l'any 
2001, es proposa la concertació d'una nova operació de venciment anual i pel 
mateix import 40.000.000 PTA (240.404'84 €) 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació 
d'una pòlissa de crèdit anual per import de 40.000.000 PTA (240.404'84 €). 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca la 
presentació de propostes. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la 
contractació d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a 
signar-la.  
 



 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXP. 2/2001 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 2/01, mitjançant ampliació de crèdit  i generació de 
crèdits per ingressos al Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2001, 
l'objectiu del qual és donar d'alta partides de despeses amb el crèdit procedent de la 
concessió de subvencions corresponent al total de la despesa. 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 1 d'octubre, 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 la generació de crèdit de diverses partides del pressupost de 
l'entitat de l'exercici 2001, per un import  de 31.306.370 PTA (188.155'06€). 
 
Segon. Aprovar ampliació de crèdit de la  partida 731.637.04 de despeses per un 
import de 2.179.772 PTA (13.100'69 €). 
 
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. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS D'IAUSA 
 
L'any 1992 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. 
 
Atès que l’article 14 del capítol segon: El Consell d’Administració, dels Estatuts de 
Iniciatives Alt Urgell, SA diu entre altres que “... correspondrà al president de la 
Comissió Informativa de Promoció Socioeconòmica ...” i atenent que en data 26 
d’agost de 1999 el Ple del Consell Comarcal va resoldre entre altres sobre la creació i 
composició de les comissions informatives permanents i entre elles hi ha la Comissió 
de Promoció, Cultura i Serveis que recull el contingut que tenia adscrits la Comissió de 
Promoció Socioeconòmica existent en l’anterior mandat de la corporació comarcal. 
 
Per un altre costat i atenent la implantació de la moneda única europea (euro) a 
principis de l’any 2002, cal dur a terme l’adaptació a euros del capital social d’Iniciatives 
Alt Urgell, SA, i atès l'establert a la Llei 4 6/98, d'adaptació a l'euro; 
 
Per unanimitat de membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l'art. 14 dels Estatuts d'IAUSA, en el sentit de canviar 
el nom de càrrec del president de la Comissió de Promoció Socieconòmica, pel 
president de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis, que quedarà redactat com 
segueix: 
 



Article 14: "Les facultats de direcció, gestió i execució de la Societat corresponen al 
Consell d'Administració integrat pel president, que ho serà el del Consell Comarcal o 
conseller en qui delegui; un altre conseller, que substituirà al president en cas 
d'absència, designació que correspondrà al president de la Comissió Informativa de 
Promoció, Cultura i Serveis en el supòsit que la delegació a què s'ha fet esment 
anteriorment no recaigui en ell mateix, i tres membres més, que no caldrà que ostentin 
la condició de consellers comarcals, designats per la Junta General, entre 
professionals que reuneixin les condicions de capacitat tècnica i idoneïtat adients. 
 
Segon. Aprovar la modificació de l'article 5 dels Estatuts per a recollir l'actualització 
de la identificació de l'import en euros, de manera que queda redactat com segueix: 
 
Article 5: "El capital social és de seixanta mil cent dos euros (60.102 €), representat 
per CENT ACCIONS nominatives de sis-cents un euros i dos cèntims d'euro (601'02 
€) cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, intransferibles a persones 
diferents del seu únic titular, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell." 
 
Tercer. 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. 
 
 
6. DESSIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL A LA 

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ LOCAL DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE 
L'ALT PIRINEU (ÀMBIT DE PONENT) 

 
El 10 de juliol de 2001 va ser aprovat el Decret 201/2001, sobre el procés d’elaboració i 
tramitació del Pla territorial parcial de l’àmbit de Ponent, publicat al DOGC de 27 de 
juliol, que en el seu article 3 estableix els diferents subàmbits del Pla territorial de 
l'àmbit de Ponent que tindran un tractament particularitzat per raó de les seves 
qualitats pròpies, entre els quals hi ha l'àmbit de l'Alt Pirineu. 
 
El Decret preveu la creació de les comissions de participació local, concebudes com a 
comissions mixtes compostes per representants de l’Administració de la Generalitat i 
de l’Administració local de les comarques afectades. 
 
La Comissió de Governació i Finances de data 1 d'octubre de 2001 ha informat 
favorablement la proposta de nomenament. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-PMC-PPP i diu que s'entendria molt bé 
que el representant a aquesta comissió de participació fos el president del Consell 
perquè és el representant nat de la corporació; alhora manifesta que el Decret de 
creació d'aquestes comissions ha nascut viciat d'origen i la matemàtica fa que estigui 
composada per 13 membres de CIU i 3 del PSC. Si una de les persones que es 
nomenés fos d'un partit de la oposició la representació a la comissió seria més 
equilibrada, i es representaria millor el resultat de les eleccions municipals. 
 
El president contesta que el mateix Decret sobre el procés d'elaboració i tramitació del 
Pla territorial parcial de l'àmbit de Ponent preveu que hi hagi un representant de cada 
ajuntament capital de comarca en les comissions de participació dels subàmbits. 
 



El Sr. Mas replica en el sentit de refermar la seva proposta sobre el fet que un dels 
representants fos d'un altre partit. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro del grup de CiU, i manifesta la seva discrepància amb 
l'exposició del Sr. Mas donat que la representació en les comissions de participació 
local ve donada pel Decret que estableix que un terç dels membres representen 
l'Administració de la Generalitat, i dos terços son representants locals. 
 
Per majoria, amb el vot en contra dels 5 membres del grup del PSC-PMC-PPP, 
s’acorda: 
 
Primer. Nomenar el Sr. Jesús Bentanachs Vives i el Sr. Joan Orrit Armengol, 
consellers comarcals, com a representants de la comarca de l’Alt Urgell a la Comissió 
de Participació Local de l'Alt Pirineu. 
 
Segon. Notificar aquest acord al conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
 
7. COMPROMÍS DE COFINANÇAMENT AL PROJECTE A PRESENTAR PEL 

CONSORCI ALT URGELL XXI AL PROGRAMA D'INICIATIVA COMUNITÀRIA 
LEADER PLUS I DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ DE GOVERN L'APROVACIÓ 
DEL CONVENI REGULADOR 

 
El dia 23 de juliol d’enguany es va constituir el consorci “Alt Urgell XXI” format pel 
Consell Comarcal, la Diputació de Lleida, tots els ajuntaments de la comarca, la 
Cambra de Comerç de Lleida, la UPC, i 17 associacions o entitats sense afany de 
lucre de la comarca directa o indirectament relacionades amb el desenvolupament 
econòmicosocial de l’Alt Urgell, la finalitat immediata del qual és la gestió de la 
iniciativa comunitària Leader Plus. 

 
S'ha publicat al DOGC núm. 3478, de 21 de setembre, l’Ordre de 18 de setembre de 
2001, per la qual es dicten les normes per a la presentació i la selecció de 
programes de desenvolupament rural i dels grups d’acció local per a l’aplicació a 
Catalunya de la iniciativa comunitària Leader Plus, en la qual s’estableix el termini 
de presentació de les sol·licituds fins al 22 d'octubre. 

 
Atès que en l’article 8 d’aquesta ordre sobre “criteris de selecció dels programes”, en 
el seu punt 8.1.1.3 demana la presentació dels “acords plenaris de les institucions i 
les entitats integrades, amb el compromís de contribuir al cofinançament”. 

 
Atès que un cop els grups siguin seleccionats es signarà un conveni amb 
l’organisme intermediari format pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(DARP) i  Ministerio de Agricultura, Pesca i Alimentación (MAPA), on es determinarà 
l’import de les subvencions nacionals i comunitàries, i que concretaran l’aportació 
local 1/3 part de l’aportació total nacional. És a dir, del total d’aportació pública, el 50 
% haurà de ser de la Unió Europea i l’altre 50% haurà de ser nacional. D’aquesta 
nacional: 1/3 MAPA; 1/3 DARP i 1/3 aportació local. 

 
Per tal d’agilitar els tràmits de sol·licitud del programa Leader Plus, es proposa que 
sigui el Consell Comarcal el que assumeixi el compromís, per acord plenari, de 
contribuir al cofinançament de la iniciativa comunitària Leader Plus, en el ben entès 



que el Consell Comarcal procurarà la col·laboració de la Diputació de Lleida i dels 
ajuntaments de la comarca en aquest finançament. 

 
Atès que en l’article 12 de l’Ordre esmentada en el anterior paràgraf, sobre 
“Convenis per a la gestió dels programes”, en el seu punt 12.3 “Responsable 
administratiu i financer” especifica: 

 
“Els grups d’acció local seleccionats nomenaran, entre els seus membres que 
ostentin la condició d’entitat local, un responsable administratiu i financer amb 
capacitat per gestionar i administrar fons públics i determinaran quines funcions 
seran realitzades per una o diverses persones amb capacitat de control i fiscalització 
de despeses públiques. Amb aquests efectes, el grup d’acció local i l’entitat local 
designada responsable administrativa subscriuran un conveni en el qual han d’estar 
fixades les condicions d’aquesta col·laboració.” 

 
Si és seleccionat el consorci “Alt Urgell XXI” per tal d’agilitar la signatura del conveni 
previst a l’article 12.3, es proposa delegar les competències per a l’aprovació del 
conveni a la Comissió de Govern, i per a la delegació al president del Consell per a 
la seva signatura. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió de Governació i Finances d’1 d'octubre; 

 
Per unanimitat dels 18 membres corporatius presents, s’acorda: 

 
Primer. Assumir el compromís de contribuir al cofinançament de la iniciativa 
comunitària Leader Plus en la part corresponent a aportació local, entenent-se que 
aquesta es minoraria quan hi hagués aportacions locals de la Diputació i dels 
ajuntaments. 

 
Segon. Assumir la responsabilitat administrativa i financera determinada a l'article 12 
de l'Ordre de 18 de setembre, per la qual es dicten les normes per a la presentació i 
la selecció de programes de desenvolupament rural i dels grups d’acció local per a 
l’aplicació a Catalunya de la iniciativa comunitària Leader Plus, i delegar les 
competències per a l’aprovació del conveni que reguli aquesta assumpció i les 
relacions de l'entitat local amb el grup d'acció local Consorci Alt Urgell XXI a la 
Comissió de Govern i al president per a la seva signatura, pel cas que el grup d'acció 
local nomeni al Consell Comarcal responsable administratiu i financer i fos necessari. 

 
Tercer.  Notificar aquest acord al Consorci Alt Urgell XXI. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CENTRE D'INFORMACIÓ 

EMPRESARIAL (CIDEM) PER AL PUNT D'INFORMACIÓ COMARCAL 
 
En data 29 de novembre de 1999 es va signar el conveni amb el CIDEM per a 
l'establiment d'un punt d'informació empresarial, al que s'hi va incorporar una 
addenda aprovada pel Ple de 4 de maig de 2000. 
 
Per part del CIDEM s'ha proposat un nou conveni per a l'establiment d'aquests punts 
d'informació, especificant més concretament les obligacions d'ambdues entitats i, en 
concret implantar un sistema de qualitat, referenciat a l'ISO 9000. 
 



Per unanimitat dels 18 membres corporatius presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització del nou Conveni amb el CIDEM per a l'establiment 
d'un punt d'informació. 
 
Segon. Notificar aquest acord al CIDEM. 
 
 
9. COMPLIMENT DE LA SENTENCIA 198/01 DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU DE LLEIDA SOBRE CONTRACTACIÓ D'UNA ASSISTENT 
SOCIAL 
 
En data 20 de setembre de 2001, s'ha rebut del Jutjat del Contenciós Administratiu 
la notificació de la sentència de data 18 de juliol de 2001, sobre el recurs contenciós 
administratiu 198/01, en la qual es declara la nul·litat del Decret de Presidència núm. 
2/2001, de 10 de gener, sobre contractació d'una assistent social en contracte laboral 
per substitució d'una baixa de maternitat, ratificat per acord del Ple del Consell de 
data 8 de febrer de 2001, i per tant, essent un acte d'aquest òrgan el que s'ha 
anul·lat, correspon de donar-ne compte per al seu coneixement i per al compliment 
de la sentència. 
 
S'ha informat en la Comissió de Governació i Finances del dia 1 d'octubre de 2001, i 
per  unanimitat dels 18 membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Donar-se per assabentat de l'anul·lació de l'acte administratiu de 
contractació de personal laboral per urgència per a la substitució de l'assistent social 
en baixa per maternitat. 
 
Segon. Assumir el pagament de les costes fins a 90.000 PTA imposades pel Jutjat. 
 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA JUNTA DE RESIDUS PER A UNA 

ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA A ORGANYÀ 
 
La Junta de Residus de Catalunya ha fet una proposta de conveni per a la 
construcció d'una estació de transferència de residus municipals, al municipi 
d'Organyà, en compliment dels principis de proximitat i suficiència que preveu la Llei 
6/1993, reguladora dels residus. 
 
Es voluntat de la Junta i del Consell Comarcal contribuir a la racionalització de la 
gestió dels residus municipals a la comarca. 
 
Per unanimitat dels 18 membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb la Junta de Residus per a la construcció d'una 
estació de transferència de residus municipals a Organyà. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Junta de Residus. 
 
 



10. DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ DE GOVERN DE L'APROVACIÓ DE 
MEMÒRIES I PROJECTES INCLOSOS AL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I 
NETEJA DE LLERES, ANY 2001, DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA I 
ACCEPTACIÓ DE SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua ha notificat al Consell Comarcal l'atribució de recursos 
i autoritzacions per a fer quatre obres dins el programa de conservació i neteja de 
lleres, any 2001, i ha designat el Consell Comarcal com a administració actuant. 
 
Les obres incloses són les següents: 
 
- Conservació i neteja del torrent de Caselles, per un import de 300.000 PTA, 

equivalent  a 1.803'04 €, al terme municipal d'Alàs i Cerc. 
- Conservació i neteja del riu de l'Obac, per un import de 4.999.533 PTA, 

equivalent a 30.047'80 €, al terme municipal de Fígols i Alinyà. 
- Conservació i neteja del riu Segre, per un import de 1.822.128 PTA, equivalent a 

10.951'21 €, al terme municipal de la Seu d'Urgell. 
- Conservació i neteja del torrent de Reixà, per un import de 1.392.000 PTA, 

equivalent a 8.366'09 €, al terme municipal d'Oliana. 
 
Havent-se informat favorablement en la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient 
del dia 1 d'octubre de 2001.  
 
Per unanimitat dels 18 membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Acceptar la designació d'administració actuant d'aquestes obres. 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern l'aprovació de la documentació tècnica 
necessària i la contractació de les obres incloses en aquest programa. 
 
 
12. RATIFICACIÓ I DONAR COMPTE DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA  
 
12.1 RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 34/2001 
 
En data 31 d’agost s'ha dictat el Decret núm. 34/2001 amb  el tenor literal següent: 
 
"La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de data 24 de juliol de 2001 ha informat 
favorablement el projecte del Pla d'Acció Local de Cultura per a l'Alt Urgell, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la memòria i el projecte del Pla d'Acció Local de Cultura de l'Alt 
Urgell per a l'any 2002. 
Segon. Sol·licitar una subvenció per import de 3.612.851 pessetes, que representa 
el 80 % dels costos laborals totals. 
Tercer. Proposar la contractació de la persona que resulti de la selecció a realitzar 
el dia 13 de setembre, com AODL, per a l'any 2002, cas que s'atorgui aquesta 
subvenció. 
Quart. Notificar aquest acord, juntament amb la documentació que es referencia a 
l'Ordre al Departament de Treball. 
Cinquè. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació." 



 
Es ratifica per unanimitat dels membres presents. 
 
12.2 RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 36/2001 
 
En data 12 de setembre s'ha dictat el Decret 36/2001 amb el tenor literal següent: 
 
"En data 29 de novembre de 2000 es va presentar al Departament de Treball, a 
l'empara de l'Ordre de 26 de novembre de 1999, de regulació de les iniciatives locals 
d'ocupació i els agents d'ocupació i desenvolupament local, la sol·licitud de subvenció 
per a un agent d'ocupació i desenvolupament local amb l'objectiu general d'impulsar 
globalment la divulgació i promoció dels recursos i potencialitats turístiques de l'Alt 
Urgell i per tant, contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la comarca, que va 
ésser concedida pel Conseller de Treball.. 
L'Ordre de 30 de març de 2001 del Departament de Treball, per la 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, les 
accions de dinamització i l'impuls dels projectes i empreses qualificades d'I+O, 
publicada al DOGC de 20 d'abril, regula la nova concessió d'ajuts per a la 
contractació dels AODL, i en base l'establert al Capítol IV d'aquesta Ordre, i per tal 
de donar continuïtat al treball ja iniciat, i mantenir el suport tècnic de 
desenvolupament turístic, econòmic i social per a la comarca, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la memòria, el projecte del Pla d'Acció Local de Promoció 
Econòmica de l'Alt Urgell i sol·licitar la seva pròrroga per l'any 2002. 
Segon. Sol·licitar una subvenció per import de 2.752.039, que representa el 80 % 
dels costos laborals totals. 
Tercer. Proposar la continuïtat del contracte de la Sra. Sílvia Parramon Bonet, com 
AODL, per a l'any 2002. 
Quart. Notificar aquest acord, juntament amb la documentació que es referència a 
l'Ordre al Departament de Treball. 
Cinquè. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació." 
 
Es ratifica per unanimitat dels membres presents. 
 
12.3 RATIFICACIÓ DEL DECRET 38/2001 
 
En data 13 de setembre s'ha dictat el Decret de Presidència 38/2001, amb el tenor 
literal següent: 
 
"La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de data 24 de juliol de 2001 ha informat 
favorablement el projecte del Pla d'Acció Local de Promoció Econòmica per a l'Alt 
Urgell, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la memòria i el projecte del Pla d'Acció Local de Promoció 
Econòmica de l'Alt Urgell per a l'any 2002. 
Segon. Sol·licitar una subvenció per import de 4.540.672 pessetes, que representa 
el 80 % dels costos laborals totals. 



Tercer. Proposar la contractació de la persona que resulti de la selecció a realitzar 
el dia 13 de setembre, com AODL, per a l'any 2002, cas que s'atorgui aquesta 
subvenció. 
Quart. Notificar aquest acord, juntament amb la documentació que es referencia a 
l'Ordre, al Departament de Treball. 
Cinquè. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació". 
 
12.4 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA 
 
A continuació la secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i 
resolucions de Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
 Decrets: núms. 29 a 40 de 2001, compresos entre els dies 2 d'agost i la data 

d'avui. 
 Resolucions: núms. 25 a 32 de 2001, compreses entre els dies 2 d'agost i la 

data d'avui. 
 
 
13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa sobre l'inici del curs escolar als centres d'ensenyament de la 
comarca, sobre tot pel que fa al transport escolar i al menjador que es gestiona des 
del Consell i fa saber que està funcionant molt correctament. 
 
A continuació explica als consellers que l'últim cap de setmana de setembre va tenir 
lloc la presentació de la comarca de l'Alt Urgell al Centre Comarcal Lleidatà de 
Barcelona, i que totes les activitats programades van ser un èxit, tant l'exposició de 
quadres, com les presentacions de llibres i les visites organitzades al Liceu i al 
Parlament de Catalunya. Ressalta que les actuacions de dissabte a la tarda de 
Caterva, cor de cambra, i del Pont d'Arcalís, grup de música tradicional, van ser 
francament lluïdes. 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el Sr. Solà i proposa que el Consell Comarcal estudïi la 
possibilitat de demanar a la Generalitat la construcció d'una bassa de purins de 
porcs i de vaques, ja que a partir de l'1 de gener la Llei d'intervenció integral de 
l'administració ambiental obliga els ramaders a gestionar aquests residus. En 
algunes comarques està previst de fer plantes de tractament pel volum de ramaders 
que hi ha, i a la zona de sud de la comarca hi ha força granges de porcs i fóra 
convenient que hi hagués una instal·lació d'aquest tipus. 
 
El president es compromet a fer gestions amb el Departament de Medi Ambient. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Solà, i manifesta la preocupació que s'ha expressat 
des de la Cooperativa Cadí sobre el fet que cada cop hi ha menys vaques de llet a 
la comarca i per tant la recollida de llet que fa la Cooperativa està baixant, la qual 
cosa és una situació molt preocupant. Des de la Cooperativa s'organitzaran 
xerrades i altres accions per incentivar que els joves ramaders s'associïn per fer 



estabulacions conjuntes, i proposa que aquestes iniciatives siguin recolzades pel 
Consell Comarcal. 
 
El Sr. Fierro comenta que aquestes iniciatives potser encaixarien a les estratègies 
del grup CAU XXI per a la iniciativa comunitària Leader Plus, ja que si aquestes 
accions fossin susceptibles d'incloure's a l'estratègia es podrien arribar a 
subvencionar en un 25 %. 
El Sr. Mas diu que el plantejament del Sr. Solà és molt assenyat, però que aquestes 
propostes potser faran tard tenint en compte que la política ambiental de la 
Generalitat és molt pobre en aquest sentit, i que tot el que s'està fent sembla indicar 
que el futur de la ramaderia s'està enfocant per instal·lacions més industrials, la qual 
cosa es veu clarament amb el socis que aporten llet a la Cooperativa on cada cop 
son més els que aporten 15 o 20 mil litres i alhora hi ha menys aportacions de petits 
productors. Suposa que la normativa ambiental no s'aplicarà estrictament i que des 
de Barcelona no s'entén el problema de la petita ramaderia de muntanya, ja que el 
primer problema dels ramaders no són els purins. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Mas i diu que el grup del PSC- PMC-PPP ha 
presentat una moció al Ple i que donat que el seu contingut és molt senzill i del tema 
que tracta tothom en té un opinió formada, i vista la noticia confusa sobre un 
abocador de runa que ha aparegut a la premsa d'avui, proposa que se sotmeti a la 
consideració del Ple. 
 
El president contesta aquest no és tema pel qual s'hagi de córrer en aquest moment 
perquè no s'acaba cap termini, i que per tant s'inclourà a l'ordre del dia del proper 
Ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro i diu que altres mocions que han entrat fora de termini 
han estat incloses al Ple perquè tenien data de caducitat i el seu aplaçament feia 
perdre sentit al possible acord sobre la moció, i que en el cas de la inclusió 
d'aquesta moció, per urgència, en aquest Ple, ha estat comentat amb el Sr. Mas 
aquests dies, i es va dir que es debatria en el Ple corresponent, més tenint en 
compte que els terminis de presentació s'han de respectar i que son vàlids per tots 
els grups. 
 
El Sr. Mas explica que la seva proposta ve motivada per la notícia apareguda avui al 
diari sobre aquest tema, i pel fet que l'antelació prevista al ROC per a la presentació 
de les mocions és una mica complexa, si alhora es té en compte que s'han variat 
dates de sessions del Ple. 
 
El president respon que el calendari de sessions per a l'any 2001, incloent algunes 
petites variacions es va aprovar en el Ple del mes de febrer d'enguany. 
 
Punt inclòs per urgència 
 
S'inclou a l'orde del dia el punt següent, amb l'acord previ per a la seva inclusió. 
 
15. SUPORT AL PLA D'EXCEL·LÈNCIA TURÍSTICA DE L'AJUNTAMENT DE LA 
SEU D'URGELL 
 
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, des de finals de l'any 1999, està treballant per tal 
que la ciutat pugui ser objecte d'un Pla d'Excel·lència Turística centrat en una 



intervenció de millora al barri antic de la Seu, que és amb la Catedral i el seu conjunt 
romànic, un dels principals atractius turístics de la ciutat i de la comarca. 
 
El nombre d'inclusions de ciutats en aquests plans solen ser poques perquè l’última 
referència està en una ciutat per comunitat autònoma cada any. Aquest programa es 
financia a parts iguals entre l'Administració de l'Estat (Secretaria General de Turisme 
del Ministeri d'Economia), l'Administració de la Generalitat (Subdirecció General de 
Turisme) i l'Administració Local (en aquest cas l'Ajuntament de la Seu) i la inversió 
mínima global ha de ser de 300.000.000 PTA, essent la proposta de l'Ajuntament de 
la Seu d'Urgell de més de 600.000.000 PTA. 
 
Atès el valor històric i turístic del nucli antic de la Seu d'Urgell, i la gran importància i 
conveniència, tant per la ciutat com per la comarca, de poder fer inversions en la 
millora del patrimoni i dels serveis que puguin valorar l'oferta turística de qualitat i 
contribuir al desenvolupament de la zona; 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Manifestar el suport del Consell Comarcal de l'Alt Urgell a la proposta de 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per tal que la ciutat pugui ser objecte d'un Pla 
d'Excel·lència Turística. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. 
 
 
16. MANIFESTACIÓ DE CONDEMNA DELS ATEMPTATS DE L'11 DE 
SETEMBRE ALS ESTATS UNITS D'AMÈRICA I DE SOLIDARITAT AMB LES 
VÍCTIMES 
 
A proposta del president, el Ple de la corporació acorda: 
 
Únic. Condemnar els atemptats de l'11 de setembre de 2001 als Estats Units 
d'Amèrica (Nova York, Washington i Pensilvania), manifestant alhora la solidaritat de 
la corporació comarcal amb les víctimes i els seus familiars. 
 
I 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. 758119-B al 
núm. 758125-B, i comprèn un total de 7 folis, numerats del 27 al 33. 
 
La Seu d’Urgell, 20 de desembre de 2001 
 
La secretària accidental  


