
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2002 
Caràcter: ordinari 
Data: 14 de febrer 2002 
Durada: de 21 h a 21,30 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 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
-  M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

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

- Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 
Excusen la seva assistència: 

- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
 
- Elisabet Calsapeu i Layret, consellera que ha dimitit de l'Ajuntament de Montferrer i     

Castellbò 
- Pere Porta i Colom, gerent 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
- Pere Artigues i Alrich, alcalde de Valls de Valira 
 
 
 
 



Ordre del dia 
 
1.   Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

Àrea de Governació i Finances 
2.   Operació de tresoreria. Bases i acord de contractació. 
3.   Aprovació de l’oferta pública d’ocupació any 2002. 
4. Aprovació del calendari de sessions del ple per a l’any 2002.  
5. Acord de delegació de competències a la comissió de Govern per a l’aprovació del 

Reglament d’us del telecentre comarcal.  
6. Aprovació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics del telecentre 

comarcal.  
Àrea d'Infraestructures i Medi Ambient 

7. Aprovació del projecte de la planta de transferència de residus municipals 
d’Organyà.  

Àrea de Promoció, Cultura i Serveis 
8. Sol·licitud al Departament de Treball d’un AODL.  
9. Conveni de participació dels consells comarcals de la Cerdanya, Berguedà, Alt 

Urgell i Solsonès en el Consell Regulador del Camí dels Bons Homes. 
10. Conveni amb el Departament de Justícia per al programa d’atenció als infants en 

risc social. 
11. Moció del Grup de CIU sobre la creació d’un registre comarcal d’unions. 
12. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
13. Informes de Presidència. 
14. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La secretària manifesta que com a conseqüència de la dimissió com a regidora de 
l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò de la Sra. Elisabet Calsapeu Layret, aquesta ha 
comunicat la seva no assistència al Ple, i per tant s’ha d’entendre que el nombre legal 
de membres de la corporació queda reduït en un fins a la presa de possessió del 
substitut. 
 
 
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. OPERACIÓ DE TRESORERIA: BASES I ACORD DE CONTRACTACIÓ 
 
El president dóna la paraula a l'interventor, 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 per import 
de 240.404'84 €, i manifesta que aquesta és la pòlissa complementària que es fa 
cada any. 
 
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 240.000 €. 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents les entitats bancàries que van presentar proposta a 
la pòlissa anterior 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.  
 
 
3. APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ, ANY 2002 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 19 de desembre, 
aprovà la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament amb 
el pressupost comarcal per a l'any 2002; 
 
Atès el que disposa l'article 292 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els 
articles 56 i següents del Reglament del personal al servei dels ens locals, que 
estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública d'ocupació per a poder 
convocar les proves selectives d'accés a les corresponents vacants; 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 2002, les 
places vacants de les quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el 
pressupost comarcal vigent; 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió de Governació i Finances, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a 2002 del personal al servei d'aquest 
Consell Comarcal, que inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de 
conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56 i següents 
del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del 
personal al servei dels ens locals. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents 
que siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè 
trameti comunicació dels mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas, i 
una còpia de l'oferta a la Direcció General d'Administració Local. 
 
 
4. APROVACIÓ DE CANVI DE DATES DE PLENS, ANY 2001 
 
La secretària explica que les sessions del Ple previstes per enguany coincideixen 
amb algun festiu o setmanes amb dies festius, i per tant la sessió del Ple s'hauria de 
traslladar de dia en alguns casos, proposant-se els següents canvis: 
 



 31 de juliol  
 19 de desembre 
 
Per unanimitat dels membres presents s'aproven els canvis esmentats. 
 
 
5. ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA COMISSIÓ DE GOVERN 
PER A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’US DEL TELECENTRE COMARCAL 
 
Està previst que properament entri en funcionament el Telecentre comarcal que 
s'ubica a la planta soterrani de l'edifici seu del Consell i que té com a objectiu 
esdevenir un espai per serveis, formació i teletreball a l'entorn d'Internet i de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació, adreçat a la població en 
general.  
 
El seu funcionament i les necessitats concretes a les que respon estan descrites a la 
memòria que justifica la creació d'aquest servei comarcal. 
 
Per tal de regular l'ús i funcionament dels diferents serveis, fixar-ne l'horari, s'ha 
redactat un avantprojecte de reglament d'ús que ha estat informat favorablement a 
la Comissió de Governació i Finances del dia 4 de febrer de 2002. 
 
Per tal d'avançar en l'aprovació d'aquest Reglament i atès el disposat al Reglament 
d'obres, activitat i serveis dels ens locals. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Delegar a la Comissió de Govern l'aprovació inicial del Reglament d'ús del 
Telecentre. 
 
Segon. Exposar-lo al públic pel termini de 30 dies per tal que es puguin presentar 
al·legacions o suggeriments, un cop aprovat inicialment. 
 
 
6. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS DEL TELECENTRE COMARCAL   
 
Per tal de disposar del marc legal adequat en el moment en què entri en 
funcionament el telecentre i tenint en compte que aquest és un servei que d'entrada, 
i de forma integral, no s'està prestant a la comarca, 
 
Vista la proposta de regulació i de taxes el resum de la qual és la següent: 
 
Accés públic a Internet €
1 hora 0,90
A partir de 1h. 0,60 € per cada 1/2 h 0,60
Teletreball 
1 hora 1,80
1 dia 11,00
4 dies/mes 36,00
20 dies/mes 181,00
Estudiants 



1 hora 0,60
Fotocòpies 
B/N DIN A-3 (1-4 pàg.) 0,14
B/N DIN A-3 (5-9 pàg.) 0,12
B/N DIN A-3 (10+ pàg.) 0,10
Impressions 
B/N DIN A-4 pàg. 0,10
COLOR DIN A-4 pàg. 0,15
B/N DIN A-3 pàg. 0,15
COLOR DIN A-3 (1-10 pàg.) 0,30
Escaneig 
DIN A-4  0,15
DIN A-1 1,80
DIN A-0 2,55
Diapositiva 0,30
Tira negatius 3,01
Fax 
Enviar Espanya (PTA/plana) 0,10
Enviar internacional (PTA/plana) 0,50
Rebre DIN A-4 (PTA/plana) 0,10
Còpies i gravacions 
CD-ROM 0,60
ZIP 1,20
Enquadernació 
Espiral DIN A-4 1,20
Préstec 
Canó projeccions (1 dia) particular 150,00
Portàtil (1 dia) particular 60,00
Projector transparències (1 dia) 
particular 

18,00

Càmera fotogràfica digital (1 dia) 
particular 

30,00

Sala reunions (1 hora) 3,00
Aula (1 hora) 12,12
 
Vist l'expedient formalitzat i havent-se informat favorablement per la Comissió de 
Governació i Finances de 4 de febrer de 2002; 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals; 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal núm. 6, Taxa per a ús del 
telecentre, i les tarifes que 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. 
 
 
 



ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 

7. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE 
RESIDUS MUNICIPALS D’ORGANYÀ 
 
D'acord amb l'establert al Conveni de col·laboració amb la Junta de Residus per a la 
construcció d'una estació transferència de residus municipals al municipi d’Organyà 
de 22 de novembre de 2001 i aprovat pel Ple del Consell de 10 d'octubre de 2001, la 
Junta de Residus ha tramés al Consell Comarcal el projecte d'obres concret, 
redactat per la enginyeria Sinagro Enginyeria SAL. 
 

Títol Import 
Planta de transferència de residus municipals de deixalleria i de la 
construcció a Organyà 

376.835 € 

 
Vist l'informe favorable de la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient de 5 de 
febrer; 
 
Atès el que disposa l'article 219 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l'article 37 del Reglament d'obres activitats i serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres esmentat. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al 
tauler d'anuncis comarcal i al del municipi en el terme municipal del qual es 
realitzarà l'actuació, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat i es 
puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que si no es presenten 
al·legacions es considerarà definitivament aprovat per aquest Consell Comarcal. 
 
Tercer. Iniciar els tràmits amb l'Ajuntament d'Organyà per a la cessió gratuïta dels 
terrenys afectats. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
8. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE TREBALL D’UN AODL 
 
Per Ordre de 18 de desembre de 2001 del conseller de Treball, d'aprovació de 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 de 
convocatòria per a l'any 2002 de subvencions per al foment del desenvolupament local 
i dels agents d'ocupació i desenvolupament local, les accions de dinamització i l'impuls 
dels projectes i les empreses qualificades d'I+O, s'ha obert el termini per a presentar la 
documentació necessària i el pla de treball corresponent a l'any 2002, publicada al 
DOGC de 28 de desembre de 2001, s'obre la convocatòria corresponent. 
 
Aquesta Ordre preveu la sol·licitud de subvencions per part dels ens locals en un 
primer termini que acaba el 15 d'abril de 2002. 
 



El Consell Comarcal ha estudiat la possibilitat de realitzar un projecte per donar suport 
al desenvolupament socioeconòmic en relació a programes europeus d'inversió pública 
i privada. 
 
Els plans de treball i els projectes (Pla d'acció local) que es necessiten, a l'empara de 
l'Ordre han estat redactat i informats favorablement per la Comissió de Promoció, 
Cultura i Serveis de 4 de febrer, i en ells es contemplen les actuacions a realitzar per 
l'agent de desenvolupament local pel Consell Comarcal en aquesta anualitat, se'n 
detallen els costos laborals i es fa la proposta de contractació. 
 
Per tant, el Ple per unanimitat dels membres presents acorda: 
 
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 21.713'67 €, que representa el 80 % 
dels costos laborals. 
 
Tercer.  Proposar la contractació del Sr. Carles Gascon Chopo com a AODL per l'any 
2002, com a resultat de la proposta de selecció feta el setembre del 2001. 
 
Quart. Trametre aquest acord junt amb la documentació necessària al Departament 
de Treball. 
 

9. CONVENI DE PARTICIPACIÓ DELS CONSELLS COMARCALS DE LA 
CERDANYA, BERGUEDÀ, ALT URGELL I SOLSONÈS EN EL CONSELL 
REGULADOR DEL CAMÍ DELS BONS HOMES 
 
Els consells comarcals del Berguedà i la Cerdanya, mitjançant Conveni, van crear la 
denominació del Camí dels Bons Homes i el seu Consell Regulador com a producte 
turístic pels itineraris que segueixen el camí dels càtars en el seu exili a França, per 
tal de disposar d'una altra eina de desenvolupament econòmic de les àrees 
geogràfiques i per la promoció i conservació d'assumptes d'interès comú amb les 
entitats que signen el conveni. 
 
Els anys 2000 i 2001 el Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha participat en les activitats 
d'aquest Consell Regulador tot i no estar formalitzada la col·laboració. 
 
Vista la col·laboració d'aquest dos últims anys i la conveniència i necessitat de 
formalitzar la participació del Consell Comarcal de l'Alt Urgell en el Consell 
Regulador del Camí dels Bons Homes. 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis; 
 
Atès el disposat a l'article 303 i següents del Decret 179/1995 pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb els consells comarcals del Berguedà, la Cerdanya i 
el Solsonès per a formar part del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes. 



Segon. Nomenar el Sr. Jesús Fierro Rugall, representant d'aquest Consell Comarcal 
al Consell d'Administració del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà com a ens 
coordinador d'aquest Conveni. 
 

10. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER AL PROGRAMA 
D’ATENCIÓ ALS INFANTS EN RISC SOCIAL 
 
En data 30 de gener s'ha rebut del Departament de Justícia el Conveni de 
col·laboració i cooperació entre aquest i el Consell Comarcal per a la programació, 
la coordinació i el finançament dels serveis socials en el desenvolupament de la 
política d'atenció a la infància i l'adolescència per a l'any 2001, que va ser sol·licitat 
per acord del Ple del Consell d’1 d'agost de 2001, a l’empara de l'Ordre de 18 de 
juny de 2001, de convocatòria per a l'establiment d'aquests convenis, en aplicació 
del III Pla d'Actuació Social (1997-2001). 
 
Vist l'informe favorable de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis i el contingut 
de l'acord del Ple d’1 d'agost de 2001. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Acceptar la signatura del Conveni amb el Departament de Justícia per 
establir els termes de col·laboració i cooperació en el desenvolupament i 
finançament de la Xarxa de serveis i centres oberts, pretallers i altres programes 
diürns preventius, d'acord amb l'establert a l'Ordre de 18 de juny de 2001 en matèria 
de serveis socials d'atenció a la infància i a l'adolescència, que representa un import 
de 500.000 PTA. 
 
Segon. Notificar al Departament de Justícia el contingut d'aquest acord. 
 

11.  MOCIÓ DEL GRUP DE CIU SOBRE LA CREACIÓ D’UN REGISTRE 
COMARCAL D’UNIONS 
 
El Sr. Fierro, portaveu del grup de CIU presenta la moció indicant d'entrada que 
esmenarien ells mateixos la proposta per tal d'incloure un acord sobre la necessitat 
que existeixin convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca que ho 
vulguin. 
 
"Moció sobre la creació d'un registre comarcal d'unions civils" 
 
Que presenta el grup comarcal de Convergència i Unió al Ple del Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell 
 
 Atès que les persones, en exercici del principi de lliure desenvolupament de la 

personalitat, poden constituir –i constitueixen- relacions de convivència estables. 
 
 Atès que aquestes relacions entre dues persones –siguin o no del mateix sexe- 

són constitutives d'un nucli familiar, que s'ha de protegir, i poden tenir 
conseqüències jurídiques. 



 Atès que davant d'aquesta realitat, els poders públics, per demanda social i per 
imperatiu de la pròpia Constitució, han dut a terme una actuació positiva per tal 
de fer efectives la llibertat i la igualtat dels ciutadans que opten per conformar un 
nucli convencional no matrimonial. 

 
 Atès que els poders locals, com poder públic més proper al ciutadà, poden 

incidir-hi facilitant instruments jurídics, com el Registre Comarcal d'Unions Civils, 
que coadjuven a l'efectivitat dels drets i llibertats d'aquests ciutadans. El Registre 
és una eina d'acreditació fefaent que pot resoldre dificultats probatòries que, de 
vegades, són les que impliquen la negació de determinats drets. 

 
Per tot l'exposat es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent  

ACORD 

Primer. Iniciar els tràmits necessaris per tal de crear un Registre Comarcal d'Unions 
Civils en el que s'inscriurien les declaracions les declaracions relatives a les unions 
no matrimonials de convivència estable entre dues persones. 
 
Segon. Transmetre aquest acord als ajuntaments per tal que aquells que s'hi 
vulguin acollir puguin fer-ho prèvia signatura del conveni corresponent." 
 
El Sr. Tordesillas del grup del PSC-PPP-PMC manifesta que d'entrada els hi 
semblava bé la idea però no hi estaven d'acord perquè és un tema que correspon 
més als ajuntaments. Alhora exposa que a l'haver-se introduït una esmena que 
recull la necessitat de què hi hagi convenis amb els ajuntaments per fer aquest 
registre fa que hi estiguin d'acord perquè no s'invaeixen competències municipals, i 
anuncia que votarà a favor. 
 
Sotmesa la proposta de moció a votació, per unanimitat dels membres corporatius 
presents s'aprova, amb la inclusió de l'acord segon. 
 

12. DONAR COMPTE DEL DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES 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. 1 al 7 de 2002, compresos entre els dies 20 de desembre de 

2001 i la data d'avui. 
 Resolucions: Núms. 57 i 58 de 2001 i núms.1 i 2 de 2002, compreses entre els 

dies 20 de desembre de 2001 i la data d'avui. 
 

13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En primer lloc el president explica als membres presents que l'any 2002, segons 
declaració de l'ONU, és l'Any Internacional de les Muntanyes amb l'objectiu de 
potenciar el desenvolupament sostenible a les muntanyes. A aquests efectes i per 
tal de potenciar aquest esdeveniment a Catalunya, la Generalitat ha impulsat la 
creació de la Comissió per a l'Any Internacional de les Muntanyes, de la qual en 
formen part entre altres els presidents dels consells comarcals de muntanya i els 
alcaldes de les capitals d'aquestes comarques. 



En segon lloc posa de relleu la importància del projecte "Alt Urgell en xarxa" que es 
desenvolupa des del Consell Comarcal, i que a més en aquest moment es podria 
ampliar més enllà de la prova pilot a partir de l'acord amb l’Ajuntament de la Seu, la 
Vall de Ribes i l'Ajuntament de Callús per presentar un projecte més ambiciós i 
trobar subvencions pel seu finançament a traves del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia, que podrien fer arribar les màximes cobertures i prestacions possibles a 
tota la comarca. 
 
En tercer lloc explica que el Consell Comarcal ha participat a la Fira Internacional de 
Turisme de Madrid (FITUR), com cada any, per tal d'impulsar el sector del turisme a 
la comarca i al Pirineu amb tot el convenciment. Al voltant d'aquest tema manifesta 
la seva preocupació per aquells sectors i empresaris de la comarca que no estan 
encara prou preparats per afrontar el futur i aprofita per encoratjar-los a la seva 
modernització per no perdre el tren del desenvolupament. En aquest sentit explica 
que a partir de la possibilitat d'accedir a les subvencions del Leader Plus que es 
gestionaran des del Consorci local Alt Urgell XXI (CAUXXI). 
 
En quart lloc explica que es preveu que el CAU XXI i el Departament d'Agricultura 
puguin signar el conveni per a la gestió del programa Leader Plus el proper mes de 
març, i passa la paraula al Sr. Fierro el qual exposa que es va convidar tots els 
membres de l’Assemblea General del CAU XXI a la presentació dels programes 
europeus que es va fer a Bot (Terra Alta) i en la qual es va confirmar que el CAU 
XXI serà el gestor d'un total de 4.700.000 €, preveient-se la signatura del conveni 
corresponent el proper mes de març. En aquest sentit, i per completar la participació 
procedent d'ens locals, s'ha tramès una carta a tots els ajuntament de la comarca 
per tal que prenguin l'acord de compromís en el cofinançament local del grup per a 
les inversions que se subvencionin com acord de col·laboració inicial i que es 
definirà concretament més endavant. 
 

14. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Tordesillas pregunta per la situació en què es troba el desenvolupament del 
projecte "Alt Urgell en Xarxa", sobretot les tres proves pilot de la Vall de Castellbò, la 
Vall d'Alinyà i la zona de la Vansa, fent el prec que es faci tot el més ràpid possible 
doncs hi gent que està pendent d'aquest desenvolupament per raons professionals i 
no es pot deixar perdre cap oportunitat.  
 
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. 240119-C al núm. 
240123-C, i comprèn un total de 5 folis numerats del 3 al 12. 

La Seu d’Urgell, 12 d’abril de 2002 

La secretària accidental 


