
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2002 
Caràcter: Ordinari 
Data: 31 de juliol 2002 
Durada: De 21.30 h. a 22.20 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 i Tàpies, consellera 
- Joan Soldevila Pagès, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Joan Giró Fontich, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

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

- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero i Mallea, interventor accidental 
 
Excusen la seva absència: 

- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
- Josep Mas i Miró, alcalde del Pont de Bar  
- Pere Artigues i Alrich, alcalde de Valls de Valira 
 



Ordre del dia 
 
1.   Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2.   Presa de possessió d'un conseller comarcal. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2001. 
4. Rectificació de l’inventari a 31 de desembre de 2001. 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
5. Aprovació del conveni del Pla de serveis de transports de viatgers per carretera, 

any 2002. 
6. Ratificació del Decret d’aprovació de l’addenda del Conveni amb el DPTOP 2001, 

d’actuacions específiques de muntanya. 
7. Ratificació del Decret d’aprovació del Conveni amb el DPTOP 2002, d’actuacions 

específiques de muntanya. 
8. Ratificació del Decret d’aprovació del Conveni amb el DPTOP, d’actuacions en 

millora de camins. 
ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 

9. Declaració de bé cultural d’interès local del carrer Clos de Vilamitjana. 
10. Aprovació del Conveni amb el Departament d’Ensenyament 2002/03. 
11. Ratificació del Decret d’adhesió al programa europeu EQUAL-RURALIA. 
12. Ratificació del Decret de sol·licitud i compromís de dur a terme les actuacions 

necessàries en el marc de la iniciativa comunitària INTERREG III, 2002-2006. 
MOCIONS 
13. Moció del grup de ERC sobre la cobertura sanitària dels anomenats treballadors 

fronterers. 
14. Moció del grup de CiU per la consideració dels municipis petits en la modificació 

de la Llei 6/87, de 4 d’abril, sobre organització comarcal de Catalunya. 
 
15. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
16. Informes de Presidència. 
17. Precs i preguntes. 
 
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. 
 

2. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER COMARCAL 
 
La Junta Electoral Central ha tramès al Consell Comarcal el nomenament d‘un nou 
conseller comarcal del grup del PSC-Progrès del Pirineu, en substitució del Sr. 
Domingo que va presentar la seva dimissió, acceptada pel Ple de 13 de juny de 
2002. 
 
Essent present el Sr. Joan Soldevila Pagès, la secretària procedeix a llegir la fórmula 
de promesa establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, per a prendre 
possessió. 
 



"Jura o promet per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat “ 
 
Responent el Sr. Soldevila: - Si . 
 
El president dóna possessió formal al Sr. Soldevila Pagès com a conseller comarcal, i 
expressa unes paraules de benvinguda. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
3. APROVACIO DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2001 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, presenta a la consideració del Ple el Compte General de 
l'exercici 2001 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 3 de juny i 
22 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 152.822.094 PTA. 
 
Els informes de la Comissió han estat favorables a l'aprovació del Compte General i 
durant el període d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació ni 
observació. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas Casals del grup del PSC-PMC-PPP i manifesta 
que en aquest punt el seu grup s’abstindrà. 
 
A continuació, el president sotmet a votació ordinària el Compte General de l'exercici 
de 2001. El Ple del Consell Comarcal s'adhereix a la proposta de la Comissió 
Especial de Comptes i acorda aprovar-lo per majoria amb 10 vots a favor dels 
membres presents dels grups de CiU i del PP i amb l'abstenció dels 4 membres 
presents dels grups del PSC-PMC-PPP i dels 3 membres d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. 
 

4. RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI A 31.12.2001 
 
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 acorda: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari general de béns i de drets d'aquesta 
entitat referida al 31 de desembre de 2001, l'import del qual queda fixat en 
729.092.281 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. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DEL PLA DE SERVEIS DE TRANSPORT DE 
VIATGERS PER CARRETERA, ANY 2002 
 
La Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de juliol 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 2002, per a la xarxa de transport 
públic de viatgers per carretera. 
 
Vist el disposat als articles 15 i l’art. 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 president per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
 

6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI 
AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, 
ANY 2001 PER ACTUACIONS ESPECÍFIQUES DE MUNTANYA 
 
En data 25 de juliol de 2002 el president ha dictat el següent Decret: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 44/2002 
En data 25 de juliol es va signar Conveni amb el Departament de Política Territorial 
en el qual es determinen es actuacions a executar pel Consell Comarcal en el 
desenvolupament del Pla Comarcal de Muntanya. 
 
La clàusula primera preveu la substitució d’actuacions incloses als programes 
d’actuació per altres de naturalesa anàloga, previ acord entre les dues parts.  
 
Degut a una modificació en els diferents cofinançaments previstos inicialment es 
proposa fer una nova distribució dels imports de tres de les actuacions per tal 
d’ajustar-les a l’import del Conveni, de la forma següent: 
 
1. Camí d’accés a Valldarques 101.963,75 € 
2. Camí d’accés a Miravall 184.879,34 € 
3. Camí d’accés a Calbinyà, 1a. fase 163.915,98 € 
4. Desenvolupament cultural – Ruta etnogràfica 34.028,92 € 
5. Centre comarcal de comunicacions i teletreball 20.604,32 € 
6. Desenvolupament turístic 35.518,58 € 



 
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 modificació de Conveni. 
 
Atès el disposat a 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 31 de juliol de 2002, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de modificació de la clàusula primera, punt 1.2 del 
Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell 
Comarcal per al desenvolupament del Pla Comarcal de Muntanya. 
 
Segon. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació” 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar el Decret esmentat. 
 

7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DPTOP 
ANY 2002, D’ACTUACIONS ESPECIFIQUES DE MUNTANYA 
 
En data 24 de juliol s’ha dictat el Decret 42/2002 sobre l’aprovació del Conveni per 
al finançament d’actuacions específiques de muntanya any 2002.  
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 42/2002 
 
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. 
 
D’acord amb les previsions del Pla Comarcal de Muntanya de l’Alt Urgell, aprovat el 
2 d’abril de 2002, dins del programa d’actuacions específiques de muntanya es 
concreten les següents actuacions, així com les condicions de finançament,: 
 
1. Desenvolupament rutes turístiques 27.096,72 €
2. Estudi de desenvolupament local 30.000,00 €
3. Reforma i ampliació de l’antiga rectoria per equipament municipal a 

Arsèguel 
30.050,60 € 

4. Arranjament del camí ral d’Arfa a la Seu d’Urgell (Ribera d’Urgellet) 101.287,88 €
5. Camí d’accés a Calbinyà, 2a. fase (Valls de Valira)  179.842,27 €
6. Arranjament del camí rural d’Aravell a Bellestar (Montferrer i Castellbò) 88.952,64 €
7. Millora de revolts camí d’Estamariu (Estamariu)  30.050,60 €
8. Millora accés a Tuixén (Josa i Tuixén) 30.050,60 €
9. Obres de manteniment de camins 50.624,69 €
Total 567.956,00 €



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 26 de juliol de 
2002 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i 
 
Atès el disposat a 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 31 de juliol de 2002, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni esmentat. 
 
Segon. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació.” 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar el Decret esmentat. 
 

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DPTOP 
ANY 2002, D’ACTUACIONS EN MILLORA DE CAMINS 
 
En data 24 de juliol s’ha dictat el Decret 43/2002 sobre l’aprovació del Conveni per 
al finançament d’actuacions en millora de camins, any 2002.  
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 43/2002 

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. 
 
D’acord amb les previsions del Pla Comarcal de Muntanya de l’Alt Urgell, aprovat el 
2 d’abril de 2002, dins del programa d’actuacions de millora de camins, es concreta 
la següent actuació,  
 
- Arranjament del camí rural de les Anoves 150.253,00 € 

 
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 26 de juliol de 
2002 pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i 
 
Atès el disposat a 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 31 de juliol de 2002, 



HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni esmentat. 
 
Segon. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació.” 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar el Decret esmentat. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
9. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DEL CARRER CLOS 
DE VILAMITJANA 
 
L'Ajuntament de Montferrer i Castellbó ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local del carrer Clos de Vilamitjana. 
 
Consta a l'expedient, núm BCIL-06/2001, informe favorable de la declaració 
sol·licitada del tècnic de cultura del Consell Comarcal. 
 
Igualment consta a l’expedient que en el termini d’audiència atorgat als propietaris 
dels immobles no s’ha presentat cap al·legació ni suggeriment. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de 22 de juliol n'ha informat 
favorablement. 
 
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 el carrer Clos de Vilamitjana, al nucli de 
Vilamitjana, del terme municipal de Montferrer i Castellbó. 
 
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. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als propietaris dels immobles afectats per aquesta 
declaració i a l’Ajuntament . 
 

10. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT PER AL CURS 2002-2003 
 
S'explica el contingut de l'addenda al Conveni amb el Departament d'Ensenyament 
per al curs escolar 2002/2003, el qual a nivell econòmic manté l'import global 
respecte del curs anterior, que representa un total de 893.349,72 € amb algunes 
variacions entre els diversos conceptes. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis del Consell Comarcal 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 2002/03. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura de l'addenda del Conveni esmentat i 
tota la documentació necessària. 
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament 
d'Ensenyament per a la seva tramitació. 
 

11. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ADHSESIÓ AL PROGRAMA EUROPEU EQUAL 
RURALIA 
 
En data 14 de maig s’ha dictat el Decret 24/2002 sobre l’adhesió al programa 
europeu Equal Ruràlia.  
 
“Atès el projecte EQUAL RURALIA presentat pel Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya juntament amb els consells comarcals de la província de Lleida, destinat 
a donar suport als recursos turístics i a les PIMES. 
 
L’aportació dels consells comarcals al projecte no revestirà un caràcter monetari, 
sinó que serà feta exclusivament per mitjà d’imputació de costos del tècnic de 
contacte que EQUAL tingui amb cada Consell. 
 
El cost total imputat serà el mateix per a tots els conselsl, 3.606,07 EUR per dos 
anys, a un ritme anual de 1.303,04 EUR i trimestral de 450,76 EUR 
 
A més, es preveu que es pugui accedir a un ordinador amb el 70 % a càrrec 
d’EQUAL i el restant 30 % a càrrec del Consell Comarcal per tal d’equipar el tècnic 
de contacte. 
 
Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 51.1.e) de la Llei 8/87, municipal 
i de règim local de Catalunya, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Adherir-se al programa EQUAL RURALIA. 
 
Segon. Trametre el present acord al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació” 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar el Decret esmentat. 
 
 
 
 
 



12. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE DUR A 
TERME LES ACTUACIONS NECESSÀRIES EN EL MARC DE LA INICIATIVA 
COMUNITÀRIA INTERREG III, 2002-2006. 
 
En data 19 d’abril s’ha dictat el Decret 21/2002 sobre el compromís per integrar-se a 
la iniciativa comunitària INTERREG III, 2002-2006”.  

“En el marc de la Iniciativa Comunitària INTERREG III 2000-2006 i per tal de 
concórrer a la convocatòria del programa operatiu corresponent, i juntament amb el 
Consell Comarcal de la Cerdanya i la Communauté de Communes Pyrénées 
Cerdagne, s’ha elaborat un projecte anomenat Contracte de riu transfronterer del 
Segre que pretén desenvolupar un projecte global comú per a coneixement, 
revaloració, gestió concertada i prevenció de riscos a partir de l’elaboració dels 
següents estudis: 

 
1. Elaborar estudis per avaluar l’estat de les xarxes d’abastament d’aigua 

potable i les possibilitats de la seva ampliació de forma sostenible. 
2. Elaborar estudis sobre aigües residuals i el seu impacte en el retorn al curs 

del riu Segre detectant abocaments incontrolats. 
3. Aprofitament del riu Segre com a recurs turístic integral, potenciant el 

elements naturals i recuperant antics aprofitaments de l’activitat humana. 
4. Elaborar un estudi per avaluar la validesa dels actuals tractats internacionals 

França-Espanya, que afecten els diferents aprofitaments d’aigua del riu 
Segre i els seus aprofitaments. 

 
que permetin l’objectiu d’assegurar la gestió sostenible dels recursos hídrics, 
inclosos  els aprofitaments turístics com a mesura d’equilibri del territori. 
 
És per això que fent ús de les atribucions que em confereix l’article 51.1.e) de la Llei 
8/87, municipal i de règim local de Catalunya, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Assumir el compromís de portar a terme les actuacions necessàries per a la 
realització del projecte “Contracte de riu transfronterer del Segre” amb el pla financer 
proposat que inclou aquest Consell Comarcal, amb una inversió total de 240.000 € 
dels quals 120.000 € seran a càrrec d’autofinançament de la corporació. 
 
Segon.  Donar compte d’aquest acord a la propera sessió plenària per a la seva 
ratificació.” 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar el Decret esmentat. 
 
MOCIONS 
 
13. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE ERC 
 
El Sr. Brescó presenta la moció i explica que havien previst que es discutís en la 
sessió del Ple passat, però que per terminis no va poder ser, però tot i no ser de 
tanta actualitat té sentit igualment. A continuació llegeix íntegrament perquè algun 
conseller ha manifestat no haver-la rebut. 
 



Un cop llegida la moció, el Sr. Tordesillas del grup del PSC-PPP manifesta que el 
seu grup recolzarà la moció dels companys d’ERC. 
 
El Sr. Fierro manifesta que és bo sumar-se a aquesta iniciativa, i considera que el 
tema no ha passat de moda. També recorda als presents que el grup de CiU es va 
oposar a aquest Conveni al Congrés dels Diputats 
 
El Sr. Mijana del grup del PP també manifesta el seu vot a favor. 

Exposició de motius 

El Congrés dels Diputats va aprovar el passat 11 d’abril del 2002 el Conveni de 
Seguretat Social entre Espanya i el Principat d’Andorra. Aquest Conveni, que en 
algun aspecte concret pot suposar una lleugera millora –especialment per als 
treballadors autònoms de nacionalitat espanyola que treballen a Andorra- no 
contempla però la situació dels treballadors i treballadores de l’Alt Urgell que 
diàriament creuen el pas fronterer de La Farga de Moles per a desenvolupar la seva 
activitat laboral i que amb l’aprovació d’aquest text veuran retallada la seva 
cobertura social i sanitària. Els anomenats treballadors fronterers no gaudiran del 
cent per cent de la cobertura sanitària, atès que l’esmentat conveni únicament 
preveu cobrir el que s’anomena “necessitat immediata com a conseqüència de la 
seva estada al Principat d’Andorra”. 
 
D’altra banda, el Conveni de Seguretat Social entre Espanya i el Principat d’Andorra 
també comporta una retallada de prestacions socials per al col·lectiu de 
pensionistes de nacionalitat espanyola que a partir d’ara resideixin a Andorra. 
Aquests pensionistes, a partir de l’entrada en vigor del Conveni, ja no gaudiran del 
cent per cent de la cobertura sanitària com fins ara i hauran d’abonar un 25 % dels 
costos de l’assistència sanitària i un 10 % en cas d’hospitalització. L’entrada en vigor 
del nou conveni deroga el “Conveni Hispano-Andorrà de Seguretat Social” de 14 
d’abril de 1978. Fins ara, el conveni existent preveia en el seu article 11.4, que 
qualsevol pensionista, ja fos de nacionalitat espanyola o andorrana, tindria la 
cobertura sanitària, i la cobertura de la legislació que li fos més beneficiosa. Tant en 
el cas dels treballadors fronterers, veïns en la seva majoria de la comarca de l’Alt 
Urgell, com dels pensionistes residents a Andorra, les autoritats andorranes no 
s’oposaven, a l’hora de negociar un nou conveni, a què la situació hagués continuat 
com fins ara. Aquesta ha estat una decisió unilateral del Govern Espanyol. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, el Ple del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell acorda: 
 
Primer. Expressar la seva contrarietat per l’aprovació del Conveni de Seguretat 
Social entre Espanya i el Principat d’Andorra, que preveu una pèrdua important de 
prestacions socials per a molts treballadors fronterers que són veïns de la comarca 
de l’Alt Urgell i de tota la seva àrea d’influència i que desenvolupen la seva activitat 
laboral al Principat d’Andorra. 
 
Segon. Defensar davant els organismes i administracions competents la revisió del 
Conveni aprovat, en el sentit que garanteixi el manteniment de les prestacions 
socials i sociosanitàries i el cent per cent de la cobertura sanitària per als 
treballadors fronterers i els pensionistes de nacionalitat espanyola residents al 
Principat d’Andorra. 
 



Tercer. Fer arribar aquest acord als portaveus dels grups parlamentaris al Congrés 
de Diputats i al Senat, al Ministre de Treball i Afers Socials del Govern Espanyol, i a 
la Ministra de Salut i Benestar del Govern d’Andorra.  
 

14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CIU 
 
El president presenta la Moció del Grup de CiU i ressalta especialment el fet que la 
modificació proposada de la Llei d’organització comarcal pels grups del PSC, ERC i 
PP al Parlament per a la designació dels consellers comarcals tindrà més en compte 
el nombre d’habitants enfront d’altres criteris com els regidors i que, en 
conseqüència, no reequilibra tant territorialment. Els municipis més petits perdran 
pes davant dels municipis més grans, ja que en la majoria de comarques de 
Catalunya la capital té més habitants que la resta de municipis junts.  
 
Ressalta també el fet que gairebé tots els ingressos dels consells comarcals son 
gairebé per despeses finalistes. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas, del grup de PSC-PPP, i manifesta que el seu grup 
està d’acord amb la proposta de modificació de la Llei d’Organització Comarcal 
presentada al Parlament i per tant votaran en contra d’aquesta moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó del grup d’ERC i en primer lloc es felicita perquè per fi 
es posa a debat el paper dels consells comarcals i es reivindica més finançament, 
més autonomia i més capacitat d’actuació, ja que és la segona institució més 
propera als ciutadans després dels ajuntaments. Manifesta que en alguns punts 
concrets poden estar d’acord amb la moció presentada però entenen que aquesta 
és una moció de partit que ja s’ha presentat al Parlament i aquest no l’ha aprovat. 
 
Per que fa a l’elecció dels consellers comarcals el Sr. Brescó manifesta que la 
representativitat dels municipis petits és molt important, i també entén que el grup de 
CiU està intentant defensar l’status quo de l’any 1987, quan es va aprovar la Llei 
d’Organització Comarcal, que va generar una manera de designar els consellers 
comarcals en la qual són els partits polítics els qui els designen i per tant els 
representants poden provenir de qualsevol municipi.  
 
Pel que fa al finançament dels consells comarcals, el Sr. Brescó reitera el manifestat 
pel president en quant que la majoria dels ingressos són finalistes, i, si no es coneix 
més en profunditat el funcionament i la feina concreta del Consell Comarcal, es pot 
pensar que tenen molt poc marge. Així mateix reflexiona sobre el fet que el partit de 
Convergència i Unió ha estat decisiu en molts casos a tot Catalunya, i en canvi en 
quan al finançament dels consells no ha estat capaç de fer el que ara demana i, per 
tant, anuncia que votaran en contra d’aquesta moció. 
 
El president pren la paraula i manifesta que hi ha altres mecanismes per potenciar 
els municipis com és el Consell d’Alcaldes, que en el cas concret de l’Alt Urgell està 
creat i funciona, sense que calgui modificar el sistema d’elecció dels consellers 
comarcals. 
 
El Sr. Fierro, portaveu del grup de CiU, manifesta que l’exposició de motius que ha 
fet el  president ha tingut prou contingut i vol afegir que s’hauria de parlar amb els 
alcaldes de l’Alt Urgell per saber si el Consell Comarcal ha estat decisiu en el seu 
municipi en l’impuls d’obres i serveis, i ara per ara en les noves tecnologies. Així 



mateix explica que, amb la modificació de la Llei que s’ha presentat al Parlament, el 
Consell d’Alcaldes no tindrà gaire poder i sí les capitals, doncs en el cas del Segrià, 
Lleida passaria de tenir un pes específic del 28 % a tenir-lo del 68 %. 
 
Pren la paraula el Sr. Mijana del Partit Popular i manifesta el seu vot a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i manifesta que des del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell es fa una tasca encomiable pel reequilibri territorial dins la mateixa comarca, 
essent-ne un bon exemple el projecte en telecomunicacions. Això però, no vol dir 
que la moció concreta sigui per l’Alt Urgell, sinó que és una manera d’entendre els 
consell comarcals a Catalunya, ja que alguns partits ho entenen d’una altra manera. 
S’ha de tenir clar també que són els partits qui designen els consellers i per tant si 
ells volen pot haver-hi més representants de municipis petits. 
 
El Sr. Fierro respon que es pot parlar de l’Alt Urgell perquè és la nostra comarca 
alhora que manifesta que molts consells actuen d’aquesta manera, i s’ha vist en el 
tema Leader Plus. 

Text de la moció 

“El Parlament de Catalunya té la intenció de revisar la Llei d’Organització Comarcal 
de Catalunya per establir un nou sistema d’elecció dels membres que composen els 
consells comarcals. Les propostes de modificació són totes elles amb la intenció 
d’afavorir la representativitat dels municipis amb més habitants per sobre els 
interessos dels petits municipis.  
 
L’actual Llei 6/1987, de 4 d’abril, preveu, per la designació de llocs als consells 
comarcals, un sistema proporcional d’elecció, en funció del nombre de vots i el 
nombre de regidors dels municipis que formen part de l’organització comarcal 
corresponen a cadascun d’ells.  
 
La comarca, tal i com contempla la legislació vigent, és una agrupació 
d’ajuntaments, entre els quals cap d’ells pot ser exclòs, a cap li pot ser denegat el 
seu dret de representació ni pot ser sotmès a cap tipus de discriminació vers altres 
municipis, dins la seva comarca ni del conjunt de Catalunya. 
 
El sistema d’elecció, d’acord amb la política d’igualtat i democràcia que ha 
impregnat la legislació catalana en general i les lleis d’organització comarcal i de 
règim local de Catalunya en particular, que està establert en fonamenta amb la 
pròpia definició i naturalesa dels consells Comarcals o sigui, un òrgan coordinador 
de polítiques entre els ajuntaments. Ara contràriament es proposa que esdevingui 
un òrgan de marcat caràcter partidista i de fragmentació territorial, ja que s’imposa el 
criteri del més gran i poblat en detriment de la resta de municipis amb menys 
població i més ocupació de territori. 
 
Així, per la via de la reforma proposada al Parlament, el règim d’assignació dels 
membres dels consells comarcals seguiria uns criteris polítics i partidistes, escollint 
els seus càrrecs en funció dels partits més votats, segons una atribució 
demogràfica, els municipis no tant grans veuran frustrades les possibilitats 
d’aconseguir representació als consells comarcals, les quals fins ara han estat 
assegurades d’acord amb el sistema proporcional d’elecció en funció del nombre de 
regidors i del territori del qual formen part.  
 



Si la proposta de modificació del règim d’elecció dels llocs del Consell Comarcal, 
seguint criteris polítics de majories, fos aprovada, aquells partits que guanyin a la 
capital seran els únics representants al sí dels consells comarcals, i es deixarà de 
tenir en compte la pluralitat comarcal i la realitat dels diversos municipis que 
envolten la capital, i que són, en definitiva, els més interessats en ser assistits i 
recolzats en les seves iniciatives pel Consell Comarcal, i per la qual cosa no poden 
deixar d’ésser escoltats i considerats en el moment de la presa de decisions.  
 
Així doncs, un dels valors suprems dels més de vint anys d’autogovern de 
Catalunya, que ha estat l’equilibri territorial com a foment de les persones i llurs 
contrades, es veurà violentat per la presa en consideració de valors partidistes per 
sobre de valors de caràcter nacional, històric, cultural, social i estructural.  
 
Amb l’objecte d’eradicar qualsevol intent de perjudicar l’equilibri territorial i 
demogràfic dels municipis de Catalunya, i molt especialment dels municipis més 
petits, 
 
Sotmesa la proposta de moció a votació s’aprova amb 10 vots a favor dels 
membres presents dels grups de CiU i del PP i 7 vots en contra dels membres 
presents dels grups del PSC-PPP i ERC.  
 
Primer. Manifestar l’oposició a una possible modificació dels sistemes d’elecció dels 
consells comarcals vers la iniciativa de diferents grups parlamentaris, en perjudici 
dels petits municipis i a favor de les majories partidistes, sempre i quan no es 
garanteixi una proporcionalitat raonada que doni resposta a la presència del territori 
en l’òrgan comarcal, mantenint, doncs, els 2/3 de regidors com a compensació per a 
les desigualtats territorials.  
 
Segon. Proposar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que 
qualsevol modificació en l’organització comarcal de Catalunya es faci dins el 
respecte i la defensa dels municipis petits, i els seus interessos representats als 
consells comarcals, establint un sistema d’assignació dels membres en funció dels 
municipis i no pas atenent a criteris demogràfics. 
 
Tercer. Instar el Parlament de Catalunya per tal que enfoqui la seva activitat 
legislativa envers els consells comarcals, en prendre els acords pertinents per tal de 
dotar-los econòmicament, possibilitant la seva participació en els fons que provenen 
de l’Estat i la seva inclusió a la nova Llei d’hisendes locals.  
 
Quart. Comunicar aquests acords al president de la Generalitat, al president del 
Parlament, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya i Comarques. 
 

15. DONAR COMPTE DELS 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. 33 al 44 de 2002, compresos entre els dies 14 de juny de 2002 i 

la data d'avui. 



 Resolucions: Núms. 42 a la  48 de 2002, compreses entre els dies 14 de juny 
de 2002 i la data d'avui. 

 

16. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa els presents dels següents temes: 
 

 Inauguració del Centre BTT: El proper dilluns, dia 5 d’agost, a les 12 del 
migdia, s’inaugurarà el Centre per a Bicicletes Tot Terreny al Parc del Segre. 
Aquesta inversió s’ha fet amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell. 

 Trobada amb els Acordionistes d’Arsèguel: El president dóna compte de la 
celebració del concert de música amb acordió que ja fa 27 anys que es fa a 
Arsèguel i que s’ha convertit en un punt de referència internacional en aquest 
tipus de música i una fita molt important per al coneixement de la comarca. 
Ressalta la col·laboració de la Diputació de Lleida i del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell des de l’any passat, i vol trametre la seva felicitació a la 
organització de la Trobada i al personal del Consell Comarcal que hi ha 
treballat. 

 Escola d’Estiu del Voluntariat: El president explica que ha tingut lloc a la Seu 
d’Urgell l’Escola d’Estiu del Voluntariat amb un gran èxit de participació. Així 
mateix explica que el sopar de cloenda es va fer al municipi de Pont de Bar i 
felicita el seu alcalde per l’organització i el discurs. 

 

17. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el conseller Sr. Josep M. Solà, alcalde de Coll de Nargó, per 
preguntar si ja està a punt el Conveni amb la Diputació per poder demanar un crèdit 
amb interessos subvencionats per fer front a les despeses de finançament de 
camins i el president li respon que està pràcticament a punt. 
 
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 s’ha estès en paper timbrat núm. 240136-C al núm. 
240142-C, i comprèn un total de 7 folis, numerats al 37 al 50. 
 
La Seu d’Urgell, 11 d’octubre de 2002 
 
La secretària accidental  
 


