
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 de desembre de 2003 
Durada: de 21.30 h a 23.25 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 

Hi assisteixen: 

- Sr.  Ventura Roca Martí , president  
- Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
- Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
- Sr.  Jesús Fierro Rugall , vicepresident  tercer 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
- Sr.  Pere Artigues Alrich, conseller 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
- Sr.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
- Sr.  Eduard Vives i Espuga, conseller 
- Sr. Jordi Mas i Bentanachs, conseller  
- Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
- Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
- Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Sr.  Antoni Fiol Colomar, conseller 
- Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
- Sr. Joan Giró Fontich, conseller 
- Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
- Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
 
- Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

També hi són presents: 

- Pere Porta Colom, gerent 
- Emili Valero Maella, interventor accidental 
 

Excusen la seva assistència 
 
- Sr. Josep Canal March, conseller  
 

Alcaldes presents: 

- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Antoni Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
 
 



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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Nomenament de representants del Consell Comarcal al Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. 

3. Modificació de crèdits del Pressupost de l’exercici 2003. 
4. Aprovació del Pressupost de l’exercici 2004 i plantilla de personal. 
5. Modificació de l’Ordenança Fiscal núm.4 taxa per la prestació del servei de 

teleassistència. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Informe sobre el PUOSC 2004-2007. 
7. Sol·licitud a l’ACA per ser administració actuant. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

8. Aprovació de la constitució i dels Estatuts de la Fundació Paleontologia i 
Entorn. 

9. Nomenar el representant del Consell Comarcal a l’Assemblea General de 
Turisme la Seu, SA. 

10. Aprovació del conveni amb el DURSI: Territorios Digitales. 
11. Aprovació del conveni amb el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat 

sobre telefonia mòbil. 
12. Declaració de bé cultural d‘interès local: Sant Vicenç d’Estamariu 

  ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

13. Aprovació del conveni amb la UNED per a la realització de pràctiques 
acadèmiques d’educador social. 

14. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
15. Moció del grup del PSC-Progrés per tal de potenciar la marca Pirineus. 
16. Informes de Presidència. 

Punts inclosos per urgència 

17. Sol·licitud per a la instal·lació d’un centre de diàlisi a l’Hospital de la Seu 
d’Urgell. 

18. 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: 
 
 
 
 
 



ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL A 
DIVERSOS ORGANISMES 
 
Atesa la legislació vigent, es proposa la modificació d’un representant del Consell 
Comarcal als òrgans col·legiats de què aquest forma part, i que van ser nomenats en 
el Ple d’organització. 
 
El president proposa al Ple nomenar el següent conseller i alcalde per a formar part, en 
representació de la comarca, de l’òrgan que a continuació s'esmenta: 
 
Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient 
 

 Parc Natural de l’Alt Pirineu: Substituir el Sr. Jesús Bentanachs i Vives pel Sr.  
Pere Artigues Alrich 

 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Nomenar el Sr. Pere Artigues Alrich representant del Consell Comarcal al 
Parc Natural de l’Alt Pirineu en substitució del Sr. Jesús Bentanachs Vives. 
 
Segon. Notificar-ho a l’ens corresponent. 
 
 
3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2003 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 3/2003 mitjançant suplements, ampliació, crèdits 
extraordinaris i transferències de crèdit del Pressupost de la corporació comarcal de 
l'exercici de 2003, núm. expd. IN-MOD-09/2003  l'objectiu del qual és donar d'alta 
partides de despeses amb el crèdit procedent de la concessió de subvencions i de 
d’aportació de finançament mitjançant convenis corresponent al total de la despesa. 
 

 Suplements de crèdit :     165.990,93.- 
 Ampliacions de crèdit :     208.613,53.- 
 Crèdits extraordinaris :       29.000,00.- 
 Transferències de crèdit :  42.571,24.- 

 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 30 de setembre, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i lamenta que no s’hagi facilitat 
còpia de l’expedient de modificació i demana que se li doni una còpia ni que sigui a 
l’acabar el Ple. 
 
El Sr. Brescó respon que a les reunions de la comissió informativa on s’ha presentat 
i explicat la modificació no s’ha demanat aquesta còpia que s’hauria entregat sense 
cap altre problema. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 



 
Primer. Aprovar els suplements de crèdit de les partides esmentades del pressupost 
de l'entitat de l'exercici 2003, per un import de 165.990,93 €. 
 
Segon. Aprovar l’ampliació de crèdit de diverses partides de despeses per un import 
de total de 208.613,53 €. 
 
Tercer. Aprovar els crèdits extraordinaris per partida nova per import total de 
29.000,00 €. 
 
Quart.  Aprovar les transferències de crèdit entre partides per import de 42.571,24 € 
 
Cinquè.  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. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2004 I PLANTILLA DEL PERSONAL 
 
El president presenta inicialment el Pressupost General de la corporació per a 
l'exercici 2004, integrat pel de la pròpia entitat i l'estat de previsions d'ingressos i 
despeses de la societat pública comarcal INICIATIVES ALT URGELL, SA (IAUSA) 
explicant que ha estat dictaminat favorablement per la Comissió de Governació i 
Finances i que està degudament informat per la intervenció de l'entitat. Dóna la 
paraula al Sr. Brescó, vicepresident primer i president de la Comissió de Governació 
i Finances que passa a exposar el seu contingut.  
 
El Sr. Brescó, vicepresident primer, fa un resum dels punts mes importants explicant 
que amb aquest pressupost s’estant consolidant les xifres globals, tot i que hi ha una 
lleugera disminució en relació al de l’anterior exercici, posant de relleu que amb 
aquest pressupost es reforça el concepte de la institució com entitat prestadora de 
serveis i indica que només es disposa de l’1 % com a recursos propis de lliure 
disposició. 
 
Pel que fa a la despesa de personal explica que l’increment total és d’un 12 % en 
relació a l’any anterior per diversos motius els més relevants son els següents:  

1) Increment de la plantilla dels serveis tècnic i dos llocs de treballs que 
passaran del 60 % de jornada al 100 %. 

2) Creació de dos nous llocs de treball que són un tècnic en promoció rural i un 
auxiliar del telecentre. 

3) Nous secretaris de comissions informatives. 
4) Un tècnic pel Pla Comarcal d’Immigració. 

En quan al capitol 2, en general es mantenen les despeses concretant-se un taller 
ocupacional a la Vall de la Vansa i Tuixén complementari de les activitats hivernals 
d’esquí. 
Pel que fa a les despeses financeres aquestes es poden considerar nul·les perquè 
no hi ha endeutament a llarg termini. 
En referència a les transferències de capital es preveu de forma més important 
impulsar el consorci AUGEMA, fomentar el transport adaptat, donar suport a la 
creació de la nova Fundació Paleontologia i Entorn i recolzar els programes contra 
la violència domèstica. 



En quan a les inversions reals exposa que s’inicia una nova etapa amb projectes 
que s’han d’acabar abans que acabi la nova legislatura i posa com a exemples, en 
primer lloc, la nova gossera comarcal que permetrà solucionar el problema que 
tindran els ajuntaments amb l’aplicació de la nova llei de protecció dels animals. Un 
altra projecte és la creació d’un nou edifici annex a l’edifici seu del Consell Comarcal 
per habitar més espai per poder donar més serveis, pretenent-se fer un edifici 
singular per emblemàtic pel seu contingut, entre d’altres, els serveis mediambien-
tals. Pel projecte d’aquest edifici es pretén convocar un concurs a nivell de tot 
Catalunya. La creació d’un nova cuina per la prestació del servei de menjadors 
escolars, continuïtat en la gestió i millora de la EDAR de Montferrer, continuïtat en el 
programa de neteja i conservació de lleres; execució del programa europeu 
INTEREG III amb l’anomenat contracte del riu Segre a desenvolupar amb la 
Cerdanya d’aquí i amb la francesa., continuïtat en el PERC i en el PEEEC. 
 
En resum s’intentarà impulsar, amb recursos finalistes, una institució de serveis i per 
la seva aplicació demana el vot favorable de tots els grups polítics comarcals. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup de PSC-Progrés i en primer lloc expressa el seu 
desig perquè la nova etapa que s’ha esmentat sigui de veritat, ja que en una part ja 
ho és perquè hi ha molta gent nova al voltant de la taula de plens i enlloc d’haver-hi 
un partit al govern n’hi ha dos, tot i que més endavant se’n podran veure les 
conseqüències.  
 
En relació a aquesta manifestació afirma que la nova etapa serà més formal que 
real, doncs tot i que no han tingut gaire temps per analitzar la proposta de 
pressupost pel 2004 i tenint en compte que s’han introduït modificacions importants 
entre el primer esborrany i el segon, agraint però l’esforç del gerent del Consell per 
explicar-los-hi, denota que la nova etapa l’ha decepcionat, doncs en l’anàlisi dels 
ingressos i les despeses sembla que els amics d’ERC amb els qui compartien 
criteris en anys anteriors quan eren a l’oposició, un cop tenen l’oportunitat 
d’influència decisiva, tot i que el pressupost no doni per gaire, ens trobem amb un 
pressupost molt semblant al dels altres anys, amb la diferència que per fer el mateix 
sortirà més car. I no només sortirà més car pels tècnics esmentats, sinó perquè a 
més del gerent que preveu la Llei, s’han previst dos assessor polítics, de presidència 
i de vicepresidència, que són innecessaris i que és un luxe per una institució petita 
com aquesta. Es veu que la creació d’aquests llocs s’ha fet amb certa timidesa 
perquè al principi es van crear al 50 % de jornada cada un, al primer esborrany del 
pressupost constaven amb una jornada del 70 % i al segon esborrany ja surten al 
100 %, veient-se una evolució per arribar a un objectiu que deuria ser clar però que 
potser generava problemes de consciència. Manifesta que és del tot incomprensible 
que es destinin més de 13.000.000 PTA (80.000 €) a aquest sous mentre només 
se’n gasten 60.000 € per ajudar la gent gran des dels serveis socials, i per tant tenir 
dos assessors que, amb tot el respecte per les persones, pensem que si es volia 
optar per aquest camí sobte que són molt joves i tenen un currículum curt, i per tant 
el lloc d’assessor està servint més per aprendre que per assessorar i tirar endavant 
projectes per a la comarca. A continuació posa altres exemples per comparar les 
despeses com els 15.000  € per a promoció socioeconòmica. 
 
En segon lloc posa de relleu la preocupació per una qüestió que pensa que s’hauria 
d’haver resolt al Ple d’organització, i que pensa que legalment està mal resolta, com 
són les compensacions als consellers, pels quals hi ha una partida, però que no 
resolt el cobrament d’assistències a organismes no creats com la comissió de 



coordinació de vicepresidents o les del president, que segurament té sentit la seva 
existència, però ho posa de manifest en el sentit d’obtenir més claredat i 
transparència. 
 
En tercer lloc diu que en relació al 0’7 % d’aportació al tercer món, els amics d’ERC 
no hi ha posat el seu accent doncs al pressupost hi ha una voluntat maquiavèlica 
doncs d’una partida concreta se’n dedica el 0’7 %, quan s’hauria de parlar de tot el 
pressupost d’ingressos. En aquest cas estarien d ‘acord en que fos el 0’7 % dels 
ingressos no finalistes. 
 
En quart lloc parla de la preocupació per una qüestió petita com són els ajuts 
socioeconòmics als menjadors escolars ja que resulta que 32.000 € són per les 
escoles públiques i 40.000 € son les escoles privades, quan hi ha més escoles 
públiques que privades, alhora reflexiona sobre l’adeqüació dels criteris quan es fan 
els informes o per l’existència d’una baremació molt restrictiva. 
 
En cinquè lloc explica que un any més es pressuposten quantitats molt importants al 
FEDER i a Territorios Digitales, que ara sembla que se signarà el conveni demà, i 
demana que, pel que fa al seu grup, es faci una reunió per explicar aquest programa 
plurianual ja que a hores d’ara ja és més important en diners que el Pla de camins, i 
així poder veure la globalitat de tot el projecte. En relació a les comunicacions 
comenta que els hi consta que el telecentre funciona molt bé i que els funcionaris 
que hi treballen s’hi dediquen en profunditat, la Teresa, i especialment el Marcel. 
 
Manifesta que el seu grup està molt content que el programa Interreg III tiri endavant 
entre els francesos i nosaltres, i demana que les inversions es destinin a projectes a 
realitzar en el riu en els trams en què sigui més convenient. 
 
Manifesta que hi ha una nova etapa del Consell i hi ha una nova etapa al Govern de 
la Generalitat de Catalunya i tenint en compte que el Consell viu en bona part dels 
convenis amb la Generalitat voldrien que se’ls tingués més en compte donat que el 
seu grup polític és el que va tenir més suport en nombre de vots a les últimes 
eleccions i seran els que compten per designar nombre de consellers. Manifesta la 
conveniència que hi hagi una voluntat d’una política més de consens i expressa el 
desig que els consells no es converteixin en petits parlaments sinó que siguin 
mancomunitats de serveis tècnics. 
 
Per acabar redunda en el fet que amb els imports dels assessors, i més quan s’ha 
de prioritzar per manca de recursos, es podria buscar un bon gerent per IAUSA 
perquè no només sigui un instrument de gestió àgil de serveis com fins ara sinó que 
seguint el seu nom d’iniciatives sigui una eina més aprofitada per la promoció 
econòmica, que serà més important que dues figures polítiques de suport als seus 
grups polítics, i per tot això anuncia el vot en contra dels membres del grup del PSC-
Progrés. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i manifesta que el discurs del portaveu del grup del 
PSC-Progrés l’ha decebut potser perquè l’ha preparat durant la Junta General 
d’IAUSA, i el temps que en ha intervingut un altre portaveu perquè ell tingués temps 
de preparar-lo. A continuació dóna les gràcies al gerent del Consell Comarcal per la 
seva dedicació envers tots els grups però matisa que no hauria fet falta si la mateixa 
persona que és el portaveu del grup fos membres de la Comissió informativa de 
Governació i Finances, i en relació al contingut i assumpció dels pressupostos, posa 



de relleu que els dos grups polítics que formen govern son un sòl equip de govern 
cohesionat. 
 
En relació al contingut concret del pressupost respon en primer lloc al fet dels dos 
assessors del Consell Comarcal i el Sr. Brescó manifesta que més de la meitat del 
temps els assessor fan feina de molta rellevància. A continuació posa de relleu que 
ha obviat fer una relació dels projectes exhaustiva i que l’equip de govern coincideix 
en les actuacions a fer, i que en concret el grup de ERC abans i ara ha dit que els 
consells son institucions prestadores de serveis, i que en relació als matisos que el 
grup del PSC-Progrés diu que hauria canviat lamenta que no els hagi aportat en el 
seu moment. 
 
El Sr. Brescó ressalta que pel que fa a les despeses esmentades en concret pel Sr. 
Mas s’ha de dir en primer lloc que no hi ha cap polític del Consell que cobri cap sou i 
que les retribucions als consellers són molt clares i les coneix prou bé perquè fa 
molts anys que és conseller comarcal, i així mateix afirma que des de que ell està a 
l’equip de govern no s’ha cobrat assistències a comissions de coordinació, i per tant 
no cal que es demani més transparència perquè la transparència és òbvia. 
 
En segon lloc es refereix a la dedicació del 0’7 % al tercer món i explica que aquesta 
aportació es fa concretament aplicant-la a l’import del Fons de Cooperació Local i 
manifesta que des de l’oposició es predica allò que no ha fet mai quan estava al 
govern. 
 
En tercer lloc i pel que fa als ajuts socioeconòmics per menjadors escolars explica 
que la seva distribució no té res a veure amb la naturalesa pública o privada de 
l’escola, i alhora manifest que l’escola privada a la comarca és concertada i per tant 
està al sistema públic. 
 
En quart lloc posa de relleu l’impuls definitiu i molt important que el pressupost 
contempla en telecomunicacions, sobretot a partir del conveni amb Territorios 
Digitales, que es va aprovar el 21 de novembre pel Consell de Ministres, i que ara ja 
té tanta importància com les inversions en camins. 
 
Manifesta que si el grup del PSC-Progrés vol que se’ls tingui més en compte no hi 
ha cap problema, ans el contrari, i els demana que participin doncs la seva 
participació és important i no han de tenir cap dubte que seran molt ben rebuts. 
 
El Sr. Mas replica que la participació també implica temps i denota que si les 
comissions es convoquen en una hora i al cap d’una estona n’hi ha una altre no 
dona cap facilitat a la participació, i si no es facilita la participació es fa molt difícil 
exercir-la. Pel que fa a l’existència dels assessors, i més enllà del respecta personal, 
són un luxe que el Consell no es pot permetre, i més si se sap que la Llei preveu 
que hi hagi el càrrec de gerent, que el nomena la corporació, que és qui té la 
dedicació permanent i tenint en compte que el personal força qualificat que hi ha a la 
casa és suficient. Pel que fa al FEDER i a les noves tecnologies repeteix la 
sol·licitud d’un reunió per fer memòria del programa plurianual ja que fa dos anys 
que es pressuposten quantitats importants i després se’n gasten entre un 10 i un 15 
%. En referència al 0’7 % diu que el seu pressupost seria molt diferent i no només hi 
hauria diferències de matís. Pel que fa als ajuts socioeconòmics de menjadors 
escolars i la seva distribució en escoles públiques i privades creu que hi pot haver 



una disfunció de criteri ja que es destinen més diners on hi ha menys alumnat, i per 
tant no s’hauria de despatxar amb una frase que quedi bé. 
 
El Sr. Brescó posa èmfasi en la defensa d’aquests pressuposts i manifesta que els 
matisos respecte a altres anys existeixen però que no hi ha més sord que qui no vol 
escoltar i no s’han d’obsecar per buscar per on poden tombar la cosa i si voten en 
contra d’aquests només pels motius manifestats entén que el pressupost es 
potencia. 
 
Atès el disposat a l’article 143 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 5001990, de 20 de abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 12 
consellers dels grups comarcals de CiU i de ERC i els vots en contra dels 6 
consellers del grup del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2004, 
integrat per: 
 
A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de 
despeses: 
 

         
ESTAT D' INGRESSOS EUROS 

Cap. 3 Taxes i altres ingressos 26.853,53
Cap. 4 Transferències corrents 2.957.869,88
Cap. 5 Ingressos patrimonials 3.000,00
Cap. 7 Transferències de capital 3.89.041,72
Cap. 8 Actius financers 0,00
Cap. 9 Passius financers 0,00
 TOTAL 6.877.765,13
 
 

 
ESTAT DE DESPESES

 

Cap. 1 Despeses de personal 1.176.123,35
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis 1.445.088,49
Cap. 3 Despeses financeres 3.000,00
Cap. 4 Transferències corrents 348.690,55
Cap. 6 Inversions reals 3.000.241,73
Cap. 7 Transferències de capital 6.020,00
Cap. 9 Passius financers 601,01
 TOTAL 6.877.765,13

            
 
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT 
URGELL SA, amb el següent resum :  
 

 PREVISIÓ D'INGRESSOS 
1 Aportació de capital (761/740.00) 6,00
2 Ingressos patrimonials 600,00
3 Explotació EDAR de Montferrer 146.090,55
4 Despeses de reposició i millores EDAR 31.127,24



5 Gestió menjador escolar 160.357,70 
6 Consell Comarcal- AU en xarxa 60.101,21 
7 Altres ingressos 6,00 
 TOTAL 398.288,70 
  

PREVISIÓ DE DESPESES 
 

1 EDAR- explotació 146.090,55 
2 EDAR- reposició i millores 31.127,24 
3 Menjadors escolars 160.357,70 
4  Observatori Stat Informació- AU en xarxa 60.101,21 
5 Part. empreses foment i activ. econòmiques 6,00 
6  Despeses diverses 606,00 
 TOTAL 398.288,70 

 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 
2004. 
 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del 
personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost 
amb tots els requisits que determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal 
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 
30 de juliol. 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que 
estableix l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en relació amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
el benentès que, de no produir-se reclamacions, el pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte de prosseguir 
els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la 
corporació i trametre'n una còpia certificada a la Subdirección General de la Función 
Pública Local del Ministerio para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE LA 
TAXA PEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
 
La Comissió de Governació i Finances del dia 9 de desembre ha informat 
favorablement l'aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. 4 que 
estableix el cobrament de la taxa per la prestació del servei de teleassistència. 
 
Consta a l’expedient la proposta de l’empresa Creu Roja prestadora del servei 
d’augmentar el preu del seu servei en un 4 % sobre l’any 2003, recollint el previst al 
contracte amb el Consell Comarcal. 
 
Per tal d’equilibrar els ingressos i les despeses d’aquest ens es fa necessari reflectir 
aquest augment en el cost del servei a l’usuari que passarà de 10,63 € (2003) a 
11,06 € (2004). 



Així mateix i atesa la nova organització comarcal i les atribucions a les comissions 
informatives s’hauria d’actualitzar la ordenança fiscal, fent constar la Comissió de 
Serveis Públics enlloc de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis. 
 
Atès el disposat els articles 16 i següents i 20 i següents de la Llei 39/1988, 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’article 3 l'ordenança fiscal núm. 4 reguladora de 
la taxa per a la prestació del servei de teleassistència amb el text següent : 
 
Article 3.- Quantia 
“L’import que l’usuari del servei haurà d’abonar és d’una quota de 11,06 €/mes 
durant el temps que el servei de teleassistència estigui vigent, a excepció d’aquells 
casos que, per la seva precària situació econòmica i segons uns barems econòmics 
redactats per la UBASP i aprovats pel Ple del Consell Comarcal, previ informe 
favorable de la Comissió de Serveis Públics estableixi una menor quantia.” 
  
Segon. Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que no se'n 
presentin es considerarà definitivament aprovada. 
 
 

AREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
6. APROVACIÓ DE L’INFORME SOBRES LES ACTUACIONS SOL·LICITADES A 
LA CONVOCATORIA DEL PUOIS 2003/2007 
 
L’article 12 de les bases de la convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i 
serveis de Catalunya pel quadrienni 2004-2007, aprovades mitjançant Decret 
189/2003, d’1 d’agost, publicat al DOGC de data 7 d’agost de 2003, estableixen 
l’emissió d’un informe sobre les necessitats inversores dels municipis per part del 
Consell Comarcal. 
 
La Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de 16 de desembre va informar el 
següent:  
 
“Respecte el punt a), relació de les actuacions susceptibles de ser incloses en 
cadascun dels programes específics de la convocatòria, manifesta que el programa 
específic d'acció territorial hauria d'incloure l'actuació del Consell Comarcal amb el 
núm. de codi 23901 "Alt Urgell en xarxa". 
En el programa específic de biblioteques hauria d'incloure l'actuació del Consell 
Comarcal amb el núm. de codi 23752 " Adquisició i equipament d'un bibliobús". 
 
Respecte el punt b), relació de les actuacions de caràcter municipal que es 
considera que poden tenir un impacte supramunicipal o comarcal més rellevant, 
manifesta que de les actuacions presentades destaquen les actuacions sol·licitades 
pel Consell Comarcal amb el núm. de codi 23029 "Eixamplament i millora del camí 
rural d'accés a Sallent. Tram, Pinyes a cal Driana", la núm. de codi 23009 
"Arranjament del camí ral d'Arfa a la Seu. Tram III", la núm. de codi 23041 
"Arranjament del camí rural d'accés a Cortiuda. Tram 2", i la núm. de codi 22641 



"Eixamplament i millora del camí d'accés a Biscarbó i Vila-rubla des de la ctra. N-
260, fase I", la presentada per la Mancomunitat de Promoció de Pistes d'Esquí 
Nòrdic amb el núm. de codi 24286 "Millora i ampliació dels equipaments de l'estació 
de Tuixen-la Vansa", i la presentada per la Mancomunitat de Recollida d'Escombra-
ries de l'Urgellet amb el núm. de codi 23873  "Reforç del ferm de la ctra. d'accés a 
Bellestar i a l'abocador de Benabarre". 
 
Respecte el punt d), la comissió aprecia que totes les actuacions resolen dèficits 
d'infraestructures i equipaments municipals. 
 
Respecte el punt e), la Comissió dóna per bones les prioritats que han establert els 
propis ajuntaments i entitats locals.” 
 
Per unanimitat de tots els membres presents, el Ple del Consell Comarcal acorda: 
 
Primer. Aprovar l’informe emès per la comissió informativa esmentada sobre les 
peticions de subvenció fetes pels ens locals de la comarca de l’Alt Urgell al PUOIS 
2003/2007 i a la conveniència d’incloure les actuacions esmentades en el programa 
específic d’acció territorial. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Servei Territorial de Cooperació Local de la 
Delegació Territorial del Govern a Lleida. 
 
 
7. SOL·LICITUD A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER SER 
ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L’EDAR DE MONTFERRER 
 
El gerent presenta a la consideració els temes següents: 
 
1. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició administració actuant de 
l'explotació de l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, segons 
consta en escrit comunicat al Consell el 27 d’abril de 2003  (clau d'expedient 
AF03000074). 
 
2. El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell va acordar, en sessió ordinària 
celebrada el dia 21 de desembre de 1995, gestionar directament el servei 
d'explotació de l'EDAR de Montferrer a través de la societat pública mercantil 
INICIATIVES ALT URGELL, SA i que segueix ferma la voluntat del Consell 
Comarcal de continuar gestionant l'explotació de la dita EDAR i realitzar-la a través 
de la seva empresa pública IAUSA. 
 
3. La previsió de despeses fixes (de personal i manteniment) per a l'any 2004 es 
preveuen incrementades en un 10% la part d’energia elèctrica, en un 3 % les de 
personal i en un 20 % les de manteniment ordinari, representant un increment del 
8,12 %. La direcció d'explotació continuaria essent del 4 % sobre la suma de les 
anteriors despeses; Resulta així la següent proposta d'explotació per a l'any 2004: 
 

Energia elèctrica 66.000,00.-
Personal 60.919,35.-
Manteniment ordinari 19.171,20.-
Direcció d'explotació 5.843,62.-
TOTAL ORDINARI 151.934,17.-



Reposició i millores 19.440,00.-
Millores extres 11.687,24.-
TOTAL   183.061,42.-

 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels membres presents acorda : 
 
Primer. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell com a administració actuant per a l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant 
l'any 2004. 
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament 
d'Explotació de Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 183.061,42 € més 
IVA (desglossades segons la consideració prèvia núm. 3) al Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer per 
al 2004. 
 
Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es complementi el pressupost 
assignat per l’any 2003 amb el dèficit que es justifiqui durant el mes de gener de 
2004. 
 
Tercer. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per al 2004, amb el pressupost que li sigui atorgat al Consell 
per part del l'ACA i descomptant un 4 % d'aquest en concepte de gestions a realitzar 
pel mateix Consell directament relacionades amb la realització d'aquest servei. 
 
 

AREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 
 
8. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ I DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ 
PALEONTOLOGIA I ENTORN 
 
Per part de l’Ajuntament de Coll de Nargó i de ADAU (Associació sense ànim de 
lucre Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell) junt amb el Consell Comarcal s’ha 
previst la constitució d’una fundació privada amb l’objecte de contribuir a l’estudi, la 
conservació i la promoció dels jaciments paleontològics de Coll de Nargó i d’aquells 
que es podessin localitzar a la resta de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Atès que es considera convenient impulsar la creació d’aquesta entitat per tal 
d’afavorir el desenvolupament del territori. 
 
Atès que, tot i que aquesta activitat té un vessant clarament cultural, no deixa de 
tenir un vessant afavoridor de la promoció turística i que pot comportar certa activitat 
econòmica sense ànim de lucre. 
 
Vist l’aplicació per analogia de les societat mercantils que es regulen en els articles 
264 i següents de Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i per analogia els article 282 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i tenint en compte el que 
disposa la Llei 5/2001 de fundacions. 
 



Vist que l’article 282 i següents del ROAS regula el procediment de creació de les 
societats de capital mixt, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els estatuts presentats per la creació de la Fundació Paleontologia i 
Entorn per a la l’estudi, la conservació i la promoció dels jaciments paleontològics de 
Coll de Nargó i d’aquells que es podessin localitzar a la resta de la comarca de l’Alt 
Urgell, essent patrons fundadors de la mateixa amb l’Ajuntament del Coll de Nargó i 
l’ADAU. 
 
Segon. Sotmetre els estatuts a informació pública pel termini de 30 dies per tal que 
s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, considerant-los definitivament 
aprovats si durant aquest termini no se’n presenten. 
 
Tercer. Aprovar el pagament de l’aportació del Consell Comarcal corresponent a 1/3 
del capital fundacional inicial xifrat en 1.000 € (mil euros). 
 
Quart. Designar vocal nat al patronat al president del Consell Comarcal, Ventura 
Roca i Martí, que serà president de la Fundació tal com preveuen els Estatuts, i 
nomenar patró nat designat pel Consell Comarcal d’entre els seus consellers el Sr. 
Marc Benavent Guàrdia.  
 
Cinquè. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Coll de Nargó i a l’ADAU per a la 
seva deguda constància als efectes de la tramitació que correspongui fer a cada un 
d’ells. 
 
 
9. NOMENAMENT DEL RESPRESENTAT DEL CONSELL COMARCAL A LA 
JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT TURISME LA SEU, SA 
 
En data 9 d’octubre de 2003 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la memòria 
presentada per l’exercici de l’activitat econòmica per a la promoció del turisme i els 
estatuts de la societat anònima de capital mixt Turisme La Seu, SA, amb una 
participació del 10 % al seu capital social. 
 
L’expedient corresponent per a la constitució de la societat i per a l’exercici 
d’activitat econòmica s’ha sotmès a informació pública i no havent-se presentat 
al·legacions ni suggeriments s’ha elevat a definitiu de forma automàtica constant a 
l’expedient. 
 
Vist el disposat al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en relació a 
la constitució de societats de capital mixt i als Estatuts de la pròpia societat. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Nomenar el Sr. Jesús Fierro i Rugall, conseller comarcal,  representant del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell a la societat anònima de capital social mixt Turisme 
La Seu, SA, a la seva Junta General. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com a entitat 
coordinadora del procés constitutiu d’aquesta societat i alhora accionista majoritari 
inicial. 
 



10. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DURSI : TERRITORIOS DIGITALES 
 
El Sr. Fierro explica que en Consell de Ministres del mes de novembre es va aprovar 
el conveni de Territorios Digitales l’esborrany del qual consta a l’expedient i preveu 
una inversió de 250.000 € amb finançament del la Generalitat, de l’Estat i del 
Consell Comarcal.  
 
Pren la paraula el Sr. Mas i diu que s’ha de deixar constància que és un conveni 
exemple de col·laboració entre l’Estat, la Comunitat Autònoma, l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal, junt amb la Vall de Ribes, el Pla de l’Estany i Amposta iniciat per 
l’alcalde Ganyet amb la ministra Birulés i per tant es felicita que es pugi signar i 
insisteix en fer una reunió després de festes perquè es pugui explicar el projecte. 
 
El Sr. Fierro es compromet a buscar un dia per fer un monogràfic sobre aquest tema 
reunint tots els consellers comarcals i els alcaldes de la comarca. 
 
Núm. expd.: CV-GEN-15/2003 
 
Havent-se rebut el conveni de col·laboració entre el DURSI, el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, 
l’Ajuntament de Ribes de Freser, l’Ajuntament de Callús i l’Ajuntament d’Amposta, 
per a la realització del projecte “Societat de la Informació i Territori” (SIT), amb 
actuacions bàsiques a la comarca de l’Alt Urgell (La Seu d’Urgell) i actuacions 
complementàries a Ribes de Freser (Vall de Ribes), a la comarca del Pla de l’Estany 
i als municipis de Callús i Amposta, que té per objecte impulsar la implantació de la 
societat de la informació amb els incentius previstos al programa “Territorios 
Digitales” del ministeri de Ciència i Tecnologia sota la direcció del DURSI a través 
de la secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació que designarà el 
director de projecte, i en el qual es contemplen les actuacions que ha de contractar 
la corporació comarcal i la seva forma de justificació. 
 
Atès el disposat a l’article 14.2 i 28.1.d) el Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i el contingut del 
Programa d’Actuació Comarcal. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni a dalt esmentat. 
 
Segon. Facultar el president per a la seva signatura així com de tota la 
documentació necessària. 
 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS 
DE LA GENERALITAT SOBRE TELEFONIA MÒBIL: CV-GEN-16/2003 
 
Per part de la secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació s’ha rebut 
l’esborrany d’un conveni amb els diferents operadors de telefonia mòbil d’àmbit 
estatal (Amena, Vodafone i Moviestar), el Centre de Telecomunciacions i la mateixa 
secretaria, amb el Consell Comarcal per tal de garantir l’ús de les insfraestructures 
que es financin per part de l’administració autonòmica i local, concretant el nombre 



d’actuacions i el lloc i, entre altres, també per garantir el principi de lliure 
concurrència estipulat al Tracta de la Unió Europea. 
 
Atès el disposat a l’article 14.2 i 28.1.d) el Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i el contingut del 
Programa d’Actuació Comarcal. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni a dalt esmentat. 
 
Segon. Facultar el president per a la seva signatura així com de tota la 
documentació necessària. 
 
 
12. ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ D’ESTAMARIU: Exp. núm. BCIL 7/2003. 
 
L'Ajuntament d’Estamariu ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església Sant Vicenç, instada per la Fundació privada Sant Vicenç d’Estamariu. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància d’aquesta església pel fet de ser un temple 
romànic de planta basilical, la qual només es repeteix a 4 altres construccions 
romàniques de la comarca, entre elles la catedral de Santa Maria d’Urgell i Sant 
Serni de Tavèrnoles. També ressalta especialment la importància de les pintures 
murals de l’absis. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació 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 l’església de Sant Vicenç d’Estamariu. 
 
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 l’acord a l’Ajuntament d’Estamariu, al Bisbat d’Urgell i a la Fundació 
privada Sant Vicenç d’Estamariu. 
 
 
 
 
 



 ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
13. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA UNED PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES: CV-UNI-17/2003 
 
A petició de la direcció del Centre Associat de la UNED a la Seu d’Urgell s’ha fet una 
proposta  de Conveni per a la cooperació educativa per a la realització de pràctiques 
acadèmiques d’alumnes matriculats en aquesta universitat. 
 
La Comissió de Serveis Públics del Consell Comarcal va informar favorablement. 
 
Atès la conveniència d’establir col·laboracions pel foment de la formació dels 
estudiants universitaris i en tant que pels àmbits en què es puguin fer aquestes 
pràctiques resultin adequats els serveis que es presten al Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació per  unanimitat  dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb la UNED de cooperació educativa per a la 
realització de pràctiques acadèmiques d’educadors socials. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura de l'esmentat Conveni i tota la 
documentació necessària. 
 
Tercer. Trametre aquest acord junt amb el conveni esmentat a la UNED per a la 
seva tramitació. 
 
 
14. 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: Núm. 70 al 85 de 2003, compresos entre els dies 10 d’octubre de 2003 

i la data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 47 a la 71 de 2003, compreses entre els dies 10 d’octubre 

de 2003 i la data d'avui. 
 
 
15. MOCIO DEL GRUP DE PSC-PROGRES PER TAL DE POTENCIAR LA 
MARCA PIRINEUS 
 
Per part del grup del PSC-Progrés s’ha presentat una proposta d’acord al Ple per tal 
de potenciar la marca Pirineus amb el text literal següent: 
 
Davant la persistència de l’inadequat eslògan de promoció turística de la Diputació 
de Lleida “La Neu de Lleida”, que any rera any veiem reiterat en els mitjans de 
comunicació, tanques publicitàries i altres medis. 
 
El nostre grup considera que la promoció del turisme d’esquí cal fer-la a favor de les 
comarques i de les valls que disposen de neu, totes elles ubicades al Pirineu, i que 



l’eslògan “La neu de Lleida” és absurd i es presta a confusió, ja que aquesta 
important ciutat, centre de serveis de la Catalunya interior, disposa de molts 
recursos culturals i econòmics, però no precisament del recurs de neu esquiable. 
 
El grup del PSC-Progrés vol recordar que tant la Generalitat com la Diputació de 
Lleida, en els llargs anys de govern de CIU, han impedit de forma reiterada el 
reconeixement del Pirineu com a regió diferenciada dins de Catalunya. 
 
El grup del PSC-Progrés creu absolutament indispensable la consolidació de la 
marca de Qualitat - PIRINEUS en els productes industrials, artesanals, agroalimen-
taris i turístics, com a centre de l’estratègia de futur per a la regió. Essent el recurs 
de la neu essencial per al producte turístic d’hivern, lligat íntimament a l’esquí alpí i a 
l’esquí nòrdic, l’eslògan apropiat és evidentment “La neu del Pirineu”, perfectament 
comprensible per a tothom i d’una alta eficàcia promocional. 
 
Per tot plegat es proposa al Ple del Consell que acordi: 
 
Demanar a la Diputació de Lleida que canviï l’eslògan de l’actual campanya 
promocional de la neu de Lleida o del Pirineu de Lleida per “La neu del Pirineu”. 
 
Adreçar aquest acord al M.I. president de la Diputació de Lleida. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas per recalcar que el que es pretén amb la moció és dir-li a 
la Diputació que la neu està al Pirineu i no a Lleida per tal de potenciar el concepte 
Pirineu com a marca. Manifesta que tot i que aquesta moció ja s’havia presentat fa 
anys es considera oportú tornar-la a presentar perquè ara a més la Generalitat ha 
creat la marca Pirineus, i per tant tot i agraint els ajuts i els esforços que fa la 
Diputació de Lleida fora més eficaç associar la neu al Pirineu que no associar la neu 
a Lleida. 
 
El Sr. Fierro respon que la resposta no pot diferir de la que ja es va donar en altres 
anys, i que el fet que la Generalitat hagi creat la marca Pirineus per part de la 
Diputació es pot diferencia la neu del Pirineu de Lleida per tal de diferenciar-lo de 
l’Aragó, de Girona, del País Basc o de França. Aquest any les campanyes de la 
Diputació parlen del Pirineu de Lleida per no difuminar els esforços i anuncia el vot 
en contra de l’equip de govern. 
 
El Sr. Mas replica dient que li sembla una argumentació pobra doncs si la neu la 
promocionés la Unió Europea per exemple no es posaria neu de Brusel·les perquè 
paguin ells la campanya. Recalca que la neu és del Pirineu i si es vol dir així sona 
més a xiste que a promoció turística. Tenint en compte que ha costat tenir la marca 
Pirineus no ens ha d’importar si d’aquesta promoció se’n beneficia la Cerdanya o 
altres parts del Pirineu perquè el més important és que tots vagin en la mateixa 
direcció, doncs és molt important que es parli de Pirineus de la mateixa manera que 
es parla dels Alps, ja que nosaltres formem part de tot el Pirineu i manifesta que el 
seu grup pretén que s’entengui que la marca de promoció des de Lleida ha de ser el 
Pirineu. 
 
El Sr. Fierro posa de relleu que quan es va acordar en el si de la Diputació de 
Lleida, el grup del PSC provincial hi va votar a favor perquè van entendre que una 
cosa és la marca i l’altra la promoció del territori, i tot i que l’explicació inicial del vot 



en contra pot ser pobra el que s’ha de veure és que a nivell de màrqueting no es 
funciona igual. 
 
El Sr. Mas demana la opinió del grup d’ERC en aquest punt ja que anys enrrera 
havia votat a favor. 
 
El Sr. Brescó respon que l’equip de govern s’expressa amb una sola veu. 
 
Sotmetent-se la proposta d’acord a votació amb els vots a favor del grup del PSC-
Progrés i els vots en contra dels consellers dels grup de CIU i ERC no s’aprova. 
 
 
15. INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
En primer lloc el president informa de la posada en marxa d’una televisió per part 
d’un promotor provat, TV Pirineus, que engegarà les emissions per Nadal primer a 
l’Alt Urgell amb la intenció d’extendre’s després a d’altres comarques. En aquest 
sentit dóna la benvinguda a aquesta iniciativa des de l’administració comarcal i els 
desitja que aportin alguna cosa més a la comarca d’entre els mitjans de 
comunicacions existents. 
 
En segon lloc fa saber als consellers comarcals que aquest matí s’ha presentat al 
Consell d’Alcaldes l’empresa IBERBANDA que ha de desplegar la telefonia i la 
banda ampla a la comarca a resultes del concurs de la Generalitat, i que inicialment 
ha d’arribar a tots els municipis de Catalunya o nuclis amb 100 habitants, o que hi 
hagin empreses o sol·licitants del servei. 
 
En últim lloc dóna informa que en el Consell d’Alcaldes del matí s’ha parlat de 
demanar un centre de diàlisi a l’Hospital de la Seu i dóna la paraula al Sr. 
Bentanachs per tal que exposi el que s’ha acordat. 
 
El Sr. Bentanachs exposa la necessitat de disposar d’aquest servei donat el nombre 
d’usuaris i el transtorn personal, social i familiar que suposa el desplaçament dia si 
dia no a Andorra per rebre el tractament de diàlisi i proposa la inclusió del punt a 
l’ordre del dia. 
 
 
PUNT D’URGÈNCIA 
 
La secretària informa del procediment per incloure un punt a l’ordre del dia per 
urgència, sotmetent-se la proposta a votació. 
 
El Sr. Mas manifesta que no creu que aquest sigui un assumpte urgent amb tot el 
respecte per la malaltia, i demana que se’n parli en un proper Ple ordinari i es 
plantegi més correctament. 
 
El president sotmet la proposta d’inclusió del punt a votació i,  per majoria absoluta, 
amb els vots a favor dels consellers dels grups de CiU i ERC i els vots en contra 
dels consellers del PSC-Progrés es procedeix a incloure’l per a la seva discussió i 
votació. 
 



16.SOL·LICITUD PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CENTRE DE DIÀLISI A 
L’HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL 
 
El Sr. Bentanachs concreta i amplia les explicacions iniciades en els informes de 
Presidència i demana el suport de tots els consellers per adreçar-se al Departament 
de Sanitat i al Sant Hospital de la Seu d’Urgell per tal que es crei un servei de diàlisi 
en aquest centre hospitalari ja que el nombre d’usuaris procedents de la comarca 
que ha d’anar a Andorra és prou elevat, i tenint en compte que un altre hospital com 
és el de Puigcerdà n’ha pogut disposar. Així mateix explica que amb un servei de 
dues o tres màquines seria inicialment suficient i que faria millorar molt la situació 
dels malalts que han d’utilitzar aquest servei i que ara han d’anar amb taxi a Andorra 
perquè quan s’acaba el procés de la diàlisi no es pot conduir. Demana el vot de tots 
els consellers comarcals per sol·licitar aquest servei.  
 
El Sr. Mas manifesta que tot i que el seu grup ha votat en contra de la inclusió per 
urgència votaran a favor de la petició de la instal·lació d’un centre de diàlisi a la Seu 
tot i que haguessin preferit debatre-ho en un altre Ple per poder estudiar millor el 
model concret i per poder parlar amb l’Hospital. 
 
El Sr. Fierro creu que per respecte al Consell d’Alcaldes que aquest matí ha pres un 
acord en aquest sentit s’ha de votar a favor i posa de relleu que per qui la pateix és 
una situació molt important i que tot i que està segur que hi ha molts assumptes que 
també mereixen aquesta importància i que s’haurien de millorar, ara s’ha presentat 
aquest i creu que s’ha d’intentar millorar. 
 
Sotmetent-se l’acord a votació  per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Adreçar-se a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell per demanar la 
instal·lació d’un servei de diàlisi. 
 
Segon. Sol·licitar al Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya el 
finançament necessari per realitzar el servei abans esmentat a l’Hospital de la Seu 
d’Urgell. 
 
Tercer. Trametre aquest acord a ambdues institucions. 
 
 
17. PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Dolors Vidal, del grup del PSC-Progrés sol·licita que es faci arribar una 
informació i en concret les bases d’execució del pressupost, ja que no les tenen i per 
tant no se les han pogut mirar abans. 
 
El Sr. Mas pren la paraula i en primer lloc sol·licita que a la propera sessió del Ple hi 
hagi un punt per modificar si cal i per clarificar les compensacions a grups i les 
assistències a comissions de coordinacions que abans si que es retribuien. En 
segon lloc manifesta la felicitació al nou president de la Generalitat de Catalunya i 
expressa la conveniència de fer-li arribar tot desitjant-li sort en la gestió i que es faci 
per acord plenari. 
 



El president respon que normalment amb la presa de possessió de nous càrrec i 
més un com aquest es tramet la felicitació oficial per part de la presidència del 
Consell i que evidentment en aquest cas també es farà. 
 
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 estés en paper timbrat núm. 240348-C al núm. 
240357-C, i comprèn un total de 10 folis, numerats del 73 al 92. 
 
La Seu d’Urgell, 13 de febrer de 2004 
 
La secretària accidental 


