
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 13 d’octubre de 2005 
Durada: de 21 h a 22,15 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

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

També hi són presents: 

-    Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 

Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Josep Marquès i Castany, alcalde de Cabó 
- Il·lm. Sr. Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
 

Excusen la seva assistència 

-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
 

 

 

 

 



Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Aprovació del Compte General de l’exercici 2004. 
3. Aprovació de la rectificació de l’inventari. 
4. Aprovació de la modificació de crèdits 2/2005. 
5. Ratificació del Decret 40 sobre contracte de renting per una fotocopiadora. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Aprovació dels projectes de col·lectors d’aigües residuals i dels plecs de 
condicions per a la seva contractació. 

7. Al·legacions al Pla de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005-2008 
(PSARU), si s’escau. 

8. Aprovació dels convenis amb el PTOP sobre actuacions específiques de 
muntanya i millora de camins, any 2005. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

9. Aprovació del Conveni per la Trobada de romancers i cantautors a Bescaran amb 
l’Ajuntament de Valls de Valira i l’EMD de Bescaran.  

10. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

11. Ratificació del Decret 43 d’aprovació del Conveni amb el Departament d’Educació 
en relació a les competències de transport i menjador escolar curs 2005/06. 

 
12. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
 
Punts inclosos per urgència 

13. Conveni amb el Departament de Medi Ambient per a l’oficina de Rehabilitació 
d’Habitatges. 

14. Conveni amb l’Institut Català de la Dona pel programa de polítiques de dones. 
15. Operació de tresoreria. 
16. Moció sobre el nou Estatut de Catalunya. 
I 
17. Informes de Presidència. 
18. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 

 



ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2004. 
Núm. expd. IN-05/2005-PRE 

 
El Sr. Porta Colom, gerent, presenta el compte general de l’exercici 2004. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i diu en primer lloc que troba a 
faltar la presència del responsable de l’àrea de Governació i Finances que elabora el 
compte, Sr. Brescó, i li hagués agradat que hi fos. A continuació detalla els tres 
grans projectes en que es va basar el pressupost de l’any 2004 i que no han estat 
executats i que son l’ampliació de l’edifici del Consell Comarcal, la construcció de la 
gossera i la consecució d’AUGEMA. D’aquestes tres projectes pressupostats el 
2004 en resulta que de l’ampliació del Consell Comarcal pressupostada en 30.000 € 
no s’ha executat cap despesa ni adjudicació i per tant està al 0 %; pel que fa a la 
gossera comarcal pressupostada en 91.000 € se n’han executat uns 3.000 
corresponents a la redacció del projecte que representa un 3 %, i pel que fa a 
AUGEMA amb una consignació de 10.000 € no s’ha fet cap transferència ni inversió 
representant un 0 %. Amb la no execució d’aquests tres grans projectes es 
demostra que no s’ha gestionat bé.  
 
Mes enllà d’aquests tres projectes també s’ha de posar de relleu que a finals del 
2004 i començaments del 2005 s’ha començat a executar el projecte de l’Alt Urgell 
en xarxa el qual segueix però amb molt de retard i continuen havent-hi molts punts 
sense accés a Internet, i si els números no son erronis venen a demostrar que la 
seva execució és molt deficient. 
 
Pren la paraula el Sr. Chica representat del PP i anuncia que ell aprovarà el Compte 
General perquè no dubta de la professionalitat dels funcionaris i un cop analitzat el 
compte considera que és un document correcte. 
 
Per respondre pren la paraula el Sr. Jesús Fierro, i pel que fa a la intervenció del Sr. 
Mas, posa de relleu que no hi ha el titular de l’àrea de Governació i Finances però 
que l’execució del pressupost i el compte general és una qüestió molt tècnica i per 
tant la seva absència en aquest cas no és tant rellevant. La qüestió sempre més 
política és l’aprovació del pressupost i les seves modificacions.  
 
Pel que fa al contingut dels projectes no executats esmentats manifesta que en 
relació a les obres d’ampliació del Consell Comarcal, i tenint en compte que es 
comptava només amb una subvenció del FEDER, s’ha hagut de buscar altres 
finançaments i així doncs està previst que es demani al Pla d’Inversions Comarcals 
de la Diputació de Lleida i es vol fer un concurs d’idees, i en tots aquests temes hi 
ha moltes qüestions burocràtiques inicials que fan alentir però en el decurs del 2006 
ha de quedar executat. 
 
Pel que fa a l’Alt Urgell en xarxa és un projecte que no s’acaba el 2005 i la seva 
gestió no ha estat tant fàcil com sembla, dons les noves tecnologies van tant ràpid 
que s’ha hagut d’anar fent modificacions i s’han buscat objectius mes clars i 
contundents per no fer inversions que quedin obsoletes.  
 
Pel que fa a la gossera comarcal tampoc ha estat un tema fàcil tenint en compte que 
tal i com ja sap s’ha hagut de tramitar una modificació del Pla d’ordenació de la Seu 



d’Urgell per poder fer-ho correctament i alhora s’ha ampliat el projecte essent ara 
d’abast supracomarcal amb la Cerdanya, de tal manera que a la llarga els costos 
d’explotació seguin més assumibles, per tant es pot dir que s’ha avançat d’una 
manera clara. 
 
Pel que fa a AUGEMA no vol entrar-hi però si que vol dir que avui fora una realitat si 
no s’haguessin posat pals a les rodes inicialment, però tot i així s’ha de mirar 
endavant doncs els projectes són els que queden i no les persones. 
 
El Sr. Mas pren la paraula i manifesta que el Sr. Fierro és gat vell però amb el poc 
temps que porta ell sempre sent el mateix. En referència a la liquidació del 
pressupost posa de relleu que és el reflex del que s’ha fet i podia haver sigut molt 
millorable, doncs amb un 0 %, un 3 % i un altre 0 % implica certa irresponsabilitat 
política. El fet de dir que les inversions poden quedar obsoletes és una fórmula fàcil i 
no es pot amagar la responsabilitat dient això ja que és una excusa de mal pagador. 
El nou responsable del tema de l’Alt Urgell en xarxa ha donat explicacions i ja es 
camina però no s’ha treballat en la direcció que s’havia de fer. 
 
Pel que fa a la gossera el Sr. Mas manifesta que tot i que es passi a l’any següent 
s’ha de ser més responsable i posar només el que es pot executar. Pel que fa al 
l’edifici del Consell Comarcal manifesta que si en un any no es pot fer ni un concurs 
d’idees és que potser no hi ha prou voluntat, i pel que fa a AUGEMA demana que es 
pari de mirar el passat i si en dos anys no s’ha tirat endavant no és culpa de governs 
anteriors. 
 
El Sr. Fierro manifest que quan es fa un nou pressupost sempre es veu el que 
procedeix d’un exercici anterior. 
 
Acord 
 
Presentat a la consideració del Ple el Compte General de l'exercici 2004, 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 sessió de 26 de juliol i 4 d’octubre d’enguany, i fa 
un breu resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació de l'exercici, 
del qual resulta un resultat pressupostari ajustat de 39.794,98 € i un romanent 
positiu de tresoreria per despeses generals d’import de 254.125,73 €. 
 
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. 
 
A continuació, el president sotmet a votació ordinària el Compte General de l'exercici 
de 2004. El Ple del Consell Comarcal s'adhereix a la proposta de la Comissió 
Especial de Comptes i acorda aprovar-lo per amb els vots 11 a favor dels membres 
presents dels grups de CiU, ERC i el PP i amb els vots en contra dels 5 membres 
presents del Grup del PSC-Progrés. 
 
 



3. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS A 31.12.2004 
Núm. exp. IN-05/2005-PRE 

 
A continuació, i examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns i 
drets de l'entitat, redactada per la intervenció 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 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari general de béns i de drets d'aquesta 
entitat referida al 31 de desembre de 2004, l'import del qual queda fixat en 
4.821.648,26 € de patrimoni nominal. 
 
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. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2005   

        Núm. exp. IN-09/2005-MOD 
 
El gerent presenta al consistori l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2005 
mitjançant suplements, ampliació i transferències de crèdit del Pressupost de la 
corporació comarcal de l'exercici de 2005, núm. expd. IN-09/2005-MOD, amb el 
resum següent: 
 
 Suplements de crèdit:          45.352,67.- 
 Ampliació de crèdit:           125.203,64.- 
 Transferències de crèdit :   38.075,15.- 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 4 d’octubre, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
A proposta de la Presidència el Ple per majoria amb 11 vots a favor dels consellers 
de CIU, ERC i PP i l’abstenció dels 5 consellers del grup del PSC-Progrés,  
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pressupost 2/2005 per suplement i ampliació de 
crèdits que consta als antecedents. 
 
Segon. Exposar al públic el pressupost durant el termini de 15 dies hàbils en la forma 
que estableix l'article 169.1 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el benentès que, 
de no produir-se reclamacions, la modificació del pressupost es considerarà 
definitivament aprovada, un cop complert el període d'exposició. 
 
 



5. RATIFICACIÓ DEL DECRET 40 SOBRE CONTRACTE DE RENTING PER UNA 
FOTOCOPIADORA. 
 
En data 9 d’agost de 2005 es va dictar el Decret 40 del tenor literal següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 40/2005 

Núm. exp. CO-SUM-14/2005 
Renting Fotocopiadora PIJ 
 
En data 8 de juliol d’enguany s’ha signat el Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per establir el Punt d’Informació Juvenil: Punt 
Jove Actiu - Espai Montserrat Iscla. 
 
Per tal de poder acabar de dotar-lo d’algunes eines administratives i funcionals cal 
disposar d’una fotocopiadora d’ús intern del PIJ i s’ha reunit la Comissió de seguiment 
del conveni en data 27 de juliol 2005 qui ha proposat la despesa que inicialment 
assumeix el Consell Comarcal i que es liquidarà a final d’any pel finançament 
igualitari. 
 
S’ha demanat pressupost per una fotocopiadora a l’empresa Sistemes d’Oficina FB-
2, SL, que és la filial de Canon España, SA a Lleida per aquest subministrament per 
renting a través de Santander de Renting, SA d’aquest amb el resum següent: 
 
Objecte de l’arrendament:  Una copiadora Digital IR-1610 
Termini de l’arrendament:  60 mesos 
Preu mensual de l’arrendament: 41,00 € més IVA 
Forma de Pagament: Mitjançant rebuts domiciliats, anticipats, periòdics i consecutius 
des de la data de lliurament. 
 
L’import corresponent al 50 % d’aquest arrendament es liquidarà a l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell a finals de cada any. 
 
Atès el disposat als articles 56 i 172.1 de la LCAP, i fent ús de les atribucions que 
m'atorga l'article 14.1.f-bis) de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal 
de Catalunya, modificada per la Llei 8/2003 de 5 de maig, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació per a 
l’adjudicació del  subministrament per contracte d’arrendament de béns mobles de la 
copiadora Digital IR-1610.  
 
Segon. Adjudicar el contracte d’arrendament de béns mobles que consta als 
antecedents a l’empresa Santander de Renting, SA amb NIF A-80013733 per a la 
contractació esmentada, per un import total de 41,00 € més IVA al mes i un termini 
de 60 mesos. 
 
Tercer. Complir tots els altres tràmits preceptius fins a la formalització de la factura i 
incorporar-ne còpia a l’expedient. 
 
Quart. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per a la seva 
ratificació per despesa plurianual. 



 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació d’aquest s’aprova per unanimitats dels 
16 membres presents. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
6. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES I DELS PLECS DE CONDICIONES 
PER A LA SEVA CONTRACTACIÓ 
 
6.1. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES PER COL·LECTORS A LA SEU 
D’URGELL 

Núm. exp. AP-10/2005-PRO 
Núm. exp. AP-11/2005-PRO 

 
El Consell Comarcal té prevista en el seu pressupost la construcció de dos 
col·lectors per tal de connectar aigües residuals urbanes de la Seu d’Urgell a la 
depuradora de Montferrer. 
 
Els projectes redactats per l’empresa URBEG, SL i els serveis tècnic comarcals 
contemplen l’execució dels dos projectes amb els següents imports : 
 

Títol Import 
 Separata del projecte constructiu del col·lector del Albert Vives a La Seu 

d’Urgell 
91.207,59

 Separata del projecte constructiu del col·lector del carrer Doctor Peiró a La 
Seu d’Urgell 

116.000,00

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres present s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els projectes d’obres esmentats als antecedents i pels imports que 
hi consten. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es 
pugui presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n 
presentin s’entendrà aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell 
d’anuncis comarcals, al de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la 
seva deguda constància i tramitació de les autoritzacions que corresponguin. 
 
 
6.2. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES I ACORD DE 
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “SEPARATA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
DEL COL·LECTOR DEL ALBERT VIVES A LA SEU D’URGELL”   
           Núm. expd. CO-OBR-17/2005 
 
Per acord del Ple d’aquest Consell Comarcal s’ha aprovat inicialment el projecte 
d’obres  titulat “Separata del projecte constructiu del col·lector del Albert Vives a la 
Seu d’Urgell” per un import de 91.207,59 €. 



 
S’informa els presents de l'expedient de contractació incoat per a l’adjudicació 
d’aquesta obra per l'import que s'hi fa constar. 
 
Atès el disposat als articles 73, 85 i 120 del Real Decret legislatiu 2/2002, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l'expedient de contractació per a 
l’adjudicació de l'obra esmentada. 
   
Segon. Adjudicar el contracte per procediment obert i concurs, publicant els anuncis 
corresponents al DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal. 
  
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de 
regir el contracte. 
 
Quart. Aprovar la despesa corresponent del pressupost de la corporació de 
l’exercici 2005 per l’import consignat als antecedents. 
 
 
6.3. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES I ACORD DE 
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “SEPARATA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
DEL COL·LECTOR DEL CARRER DOCTOR PEIRÓ A LA SEU D’URGELL”    
           Núm. expd. CO-OBR-18/2005 
 
Per acord del Ple d’aquest Consell Comarcal s’ha aprovat inicialment el projecte 
d’obres titulat “Separata del projecte constructiu del col·lector del carrer Doctor Peiró 
a la Seu d’Urgell” per un import de 116.000,00 €. 
 
S’informa els presents de l'expedient de contractació incoat per a l’adjudicació 
d’aquesta obra per l'import que s'hi fa constar. 
 
Atès el disposat als articles 73, 85 i 120 del Real Decret legislatiu 2/2002, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l'expedient de contractació per a 
l’adjudicació de l'obra esmentada. 
   
Segon. Adjudicar el contracte per procediment obert i concurs, publicant els anuncis 
corresponents al DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal. 
  
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de 
regir el contracte. 
 
Quart. Aprovar la despesa corresponent del pressupost de la corporació de 
l’exercici 2005 per l’import consignat als antecedents. 



7. AL·LEGACIONS AL PLA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 
URBANES 2005-2008 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que en aquest mes d’octubre hi ha hagut diverses 
reunions per parlar del Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005-2018 
(PSARU), i bàsicament es refereix a la que va tenir lloc a la Seu d’Urgell el dia 5 
d’octubre amb representants i tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua per explicar 
la planificació i el funcionament del PSARU. Així mateix dóna compte que s’ha 
exposat al Consell d’Alcaldes, i en tant que és un document que està en exposició 
pública es va plantejar recollir les al·legacions que fessin per donar-ne compte al Ple 
i si s’escau donar-los recolzament.  
 
Així doncs dóna compte de la presentació de d’al·legacions per part de dos 
ajuntaments, en concret el de les Valls Aguilar i el de Valls de Valira els quals 
recullen la conveniència d’avançar la programació d’algunes estacions depuradores 
i assenyalen la mancança d’alguns nuclis al Pla. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i exposa que si s’entén que aquesta és una competència 
local ho deixaria així sense anar més enllà doncs no se sap quina voluntat hi ha i no 
cal posicionar-se, més tenint en compte que a la comissió informativa no hi havia les 
al·legacions i no es van poder veure. 
 
El Sr. Porta respon que la intenció és més aviat fer-ho constar i fer-les arribar a 
l’ACA. 
 
El president pren la paraula i manifesta que les al·legacions són de cada municipi i 
donat que dos ajuntaments les han fet arribar no li sembla tant difícil dir que es 
recolzin. 
 
El Sr. Bentanachs diu que al Consell d’Alcaldes es va quedar que qui volgués les 
trametés al Ple per tal de donar-les-hi suport. 
 
El Sr. Mas diu que el seu grup els hi donarà suport malgrat que pensin que és una 
competència municipal i no és necessària la manifestació del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Donar suport a l’escrit d’al·legacions al PSARU presentats pels ajuntaments 
de Valls d’Aguilar i de Valls de Valira. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 
8. APROVACIÓ DELS CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES SOBRE ACTUACIONS ESPECÍFIQUES DE 
MUNTANYA I MILLORA DE CAMINS, ANY 2005 
 
Per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques s’han tramès els 
esborranys de convenis següents per a l’any 2005 en el desenvolupament del Pla 
Comarcal de Muntanya, i en concret el referent a actuacions específiques de 
muntanya i de millora de camins, que també s’han presentat a la reunió del Consell 
General de Muntanya avui al matí al Pont de Suert. 



 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que el dia de la comissió informativa no hi 
havia els convenis. 
 
El Sr. Porta manifesta que les actuacions contingudes als convenis són les mateixes 
que es van presentar al Departament el mes de juliol i que es van analitzar a la 
comissió informativa d’aquell mes. 
 
 
8.1 ACTUACIONS ESPECÍFIQUES DE MUNTANYA   Núm. exp. CV-22/2005-GEN 
 
En data 5 de juliol es va sol·licitar la signatura de conveni entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques l Consell Comarcal. 
 
Per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques s’ha tramès 
l’esborrany de conveni en el desenvolupament del Pla Comarcal de Muntanya, i en 
concret el referent a actuacions específiques de muntanya, el resum de les quals 
és el següent 

                             
Obra           Inversió        
Camí rural d’accés a Sallent        156.003,97 
Accés a Biscarbó i Vilarrubla     119.482,87 
Arranjament i correcció accés Estamariu       49.513,16 
Arranjament i reforç accés Ansovell i Cava         20.000,00 
Arranjament i pav. camí Vinyals a Tuixent       90.000,00 
Desenvolupament turístic         46.000,00 
Desenvolupament local (rutes i senders)       25.800.00 
Local cultural a Cabó          18.200,00 
Refugi supracomarcal animals    144.000,00 
TOTAL                    669.000,00 
 
Atès que la competència per a l’aprovació dels Convenis és del Ple i tenint compte 
l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient, se sotmet la 
proposta a votació i, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per actuacions específiques de muntanya, anualitat 2005. 
 
Segon. Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester al president per a la 
signatura. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per tal que en tingui la deguda constància de la seva ratificació. 
 
 
8.2. CONVENI PER A LA XARXA DE CAMINS    CV-23/2005-GEN 
 
En data 5 de juliol es va sol·licitar la signatura de conveni entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i Consell Comarcal.  
 
Per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques s’ha tramès 
l’esborrany de conveni en el desenvolupament del Pla Comarcal de Muntanya, i en 



concret el referent a les actuacions a la xarxa de camins, el resum de les quals és 
el següent: 

                             
Obra        Inversió        
Arranjament del camí al disseminat de Perles          150.000,00 
Manteniment                16.000,00 
TOTAL                166.000,00 
 
Atès que la competència per a l’aprovació dels Convenis és del Ple i tenint compte 
l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient, se sotmet la 
proposta a votació i, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per actuacions a la xarxa de camins, anualitat 2005. 
 
Segon. Facultar tant àmpliament com en dret sigui menester al president per a la 
signatura. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per tal que en tingui la deguda constància de la seva ratificació. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI PER LA TROBADA DE ROMANCERS I 
CANAUTORS A BESCARAN AMB L’AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA I 
L’EMD DE BESCARAN 
 
Presenta el punt el Sr. Jesús Fierro. 
 
El Sr. Mas agraeix la intervenció del Sr. Fierro perquè és el responsable de l’àrea i no 
ho ha deixat tot al gerent. 
 
El Sr. Fierro respon que normalment s’intenta fer a no ser que el titular estigui absent. 
 
Acord 
 
L’ any 2004 un grup de veïns del nucli de Bescaran, dins del municipi de les Valls de 
Valira, va expressar al president de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran 
la voluntat d’organitzar al poble una trobada de cançoners, romancers i cantautors, 
amb l’objectiu de dotar la població d’una activitat cultural amb un cert nivell de 
prestigi i de qualitat que, alhora, permetria contribuir a la dinamització 
socioeconòmica i a la promoció de Bescaran. 
 
Aquesta iniciativa es va dur a terme per primera vegada el juliol del 2004 i hi va 
participar el Consell Comarcal. Aquesta participació es va instrumentar mitjançant el 
conveni ratificat pel Ple de 29 de juliol de 2004 per a l’aportació de recursos humans 
i econòmics.  
 



Enguany s’ha realitzat la segona edició d’aquesta trobada i totes tres institucions 
acorden participar en l’organització i el finançament de la Trobada en els termes que 
s’especifiquen més avall. 
  
Per tal de regular les obligacions de cada part, cal que les parts signin un conveni 
que reguli les relacions entre elles 
 
Vista la proposta informada per la Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la 
informació de 4 d’octubre de 2005, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
 
Primer. Aprovar el Conveni que té com a objecte articular la col·laboració  
econòmica del Consell Comarcal de Alt Urgell amb l'Ajuntament de les Valls de 
Valira i de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran per a la realització de la 
Segona Trobada de Cançoners, Romancers i Cantautors, que va tenir lloc a 
Bescaran el dia 9 de juliol de 2005. 
 
Segon. Aprovar el quadre de finançament següent on consta l’aportació màxima per 
part del Consell Comarcal en 1.200 €.  
 

Ajuntament de les Valls de Valira 1.200 €
Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran 600 €
Consell Comarcal de l’Alt Urgell 1.200 €

 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Valls de Valira i a la EMD de 
Bescaran per a la seva deguda constància i per tal de poder procedir a la signatura 
del conveni corresponent. 
 
 
10. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
El Sr. Jesús Fierro presenta els tres expedients complets per a ser declarats béns 
culturals d’interès local. 
 
El Sr. Mas pren la paraula i manifesta que per no dir sempre el mateix no ho repetirà 
però que segueixen pensant el que sempre diuen en aquest punt. 
 
El Sr. Fierro manifesta que en els inventaris disponibles en resulta que hi ha un total 
de 216 propostes inicials de bens que s’haurien de declarar d’interès local, dels 
quals 43 ja s’han declarat i 13 estan en tràmit de declaració. Això no obstant cada 
ajuntament sap quins son els bens que son susceptibles de ser declarats d’interès 
local i des del Consell Comarcal s’està actuant segons es va demanant per part 
d’aquests. 
 
 
10.1 ESGLÉSIA DE SANTA AGNÈS DE FARRERA DELS LLOPS            

           Núm. expd. BCIL 03/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls de Valira ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Santa Agnès de Farrera dels Llops. 
 



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. 
 
Destaca del present informe, malgrat el mal estat de conservació, l’arc de perfil 
apuntat que obre la capçalera de la nau i la biga decorada amb l’escut de la família 
vescomtal de Castellbò del s. XIII. 
 
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 santa Agnès de Farrera dels 
Llops. 
 
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 de Valls de Valira i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
10.2 ESGLÉSIA DE SANT ROMÀ DE CIVÍS             Núm. expd. BCIL 04/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls de Valira ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Romà del nucli de Civís. 
 
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. 
 
Destaca del present informe el fet que l’església presenti diversos elements 
decoratius i de patrimoni moble i sobretot les pintures murals, la pica baptismal 
esculpida i la maquinària del rellotge en funcionament. L'informe també té present la 
importància històrica de l'edifici i el fet que sigui encara església parroquial i la 
valoració de l’edifici com a referent enmig del conjunt arquitectònic del poble . 
 
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 Romà de Civís. 



 
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 de les Valls de Valira i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
10.3 ESGLÉSIA DE SANT PERE D’OS DE CIVÍS            Núm. expd. BCIL 05/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls de Valira ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de les restes de l’església de Sant Pere d’Os de Civís. 
 
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. 
 
Destaca del present informe el fet de ser una típica construcció religiosa del Pirineu 
català d’època medieval, amb el campanar de torre, el porxo i elements associats 
d’artesania local d’època moderna com el reixat del presbiteri i les bigues de fusta 
amb decoració esculpida. L'informe també té present la importància històrica de 
l'edifici, el fet que sigui encara església parroquial i la valoració de l’edifici com a 
referent enmig del conjunt arquitectònic del poble, així com la possibilitat descrita de 
la relació de l’església amb el desaparegut castell d’Ós de Civís. 
 
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 Pere d’Ós de Civís. 
 
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 de les Valls de Valira i al Bisbat d’Urgell. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EN 
RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TRANPORT I MENJADOR ESCOLAR CURS 
2005/06 
 
El gerent presenta el punt fent esment concret que el primer esborrany de conveni es 
va aprovar al Ple de data 28 de juliol de 2005, i que concretament en data 3 d’agost 
es va rebre una nova proposta incrementant la dotació fins a l’actual. 



 
En data 11 d’agost el president va dictar el Decret 43/2005 del tenor literal següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 43/2005 

Núm. exp. CV-24/2005-GEN 
 

En data 28 de juliol de 2005 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’addenda al 
Conveni amb el Departament d’Educació pel curs 2005-2006. 
 
En data 3 d’agost de 2005 ha arribat una nova proposta de la Direcció General de 
Centres Educatius per aquesta addenda incrementant l’import total fins a 
1.061.515,06 €. inclou els conceptes de transport, menjador escolar i despeses de 
gestió. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els 
articles 137 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i tenint en 
compte les facultats d’aquesta presidència per supòsits d’urgència. 
 
HE RESOLT 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni d'Educació per al curs 2005/2006, per un 
import total de 1.061.515,06 €. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Servei territorial d'Educació per a la seva 
tramitació. 
 
Tercer. Facultar tant amplament com sigui necessari al president per a la signatura 
del Conveni. 
 
Quart.  Elevar aquest acord al proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents es ratifica el 
Decret esmentat. 
 
 
12.  DECRETS I RESOLUCIONS 
 
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. 39 al núm. 49 de 2005, compresos entre els dies 29 de juliol i la 

data d'avui. 
 Resolucions: núm. 22 a la núm. 30 de 2005, compreses entre els dies 29 de 

juliol i la data d'avui. 
 
 
 
 
 
 



PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA:  
 
Atès el disposat a l’article 82.3 del ROF se sotmet a votació la inclusió de quatre punts 
per urgència i previ acord corresponent s’inclouen els següents punts: 
 

13. CONVENI AMB L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES PEL PROGRAMA DE 
POLÍTIQUES DE DONES            Núm. exp. CV-27/2005-AJU 
 
L’Institut Català de les Dones ha tramès el Conveni en el marc de la convocatòria de 
subvencions per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o 
desenvolupament de polítiques de dones. 
 
En data 5 d’octubre es va procedir a la seva signatura amb urgència atès que 
s’havia resolt la convocatòria de la subvenció sol·licitada. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Ratificar l’aprovació del Conveni amb l’Institut Català de la Dona per 
finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament 
de polítiques de dones. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Institut i deixar-ne la deguda constància a 
l’expedient. 
 
 
14. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT PER A L’OFICINA 
D’HABITATGE             Núm. exp. CV-28/2005-GEN 
 
La Direcció General d’Habitatge ha tramès l’esborrany del Conveni amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge pel manteniment de l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge per a l’any 2005, el qual preveu un increment global de la dotació per a 
fer la tasca d’Oficina de Rehabilitació en un 2’5 sobre l’import del 2003 del mateix 
conveni. 
 
Per tal de poder procedir a la seva signatura amb urgència i abans de finalitzar l’any, 
per tal que l’administració de la Generalitat pugui procedir a fer els pagaments 
corresponents per la feina feta durant l’any en curs. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Ratificar l’aprovació del Conveni amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge per a l’any 2005 per a les 
tasques d’assessorament i gestió en matèria de política d’habitatge. 
 
Segon. Facultar tant amplament com en dret sigui menester al president per a la 
signatura del Conveni. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal 
que els consti la ratificació plenària. 
 
 
 



15. PÒLISSA DE TRESORERIA 
Núm. exp. IN-10/2005-OCP 

 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta al consistori les bases per a la 
contractació d'una pòlissa de crèdit i manifesta que, donada la proximitat del 
venciment d'una de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació l'any 2004, es 
proposa la concertació d'una nova operació de venciment anual per import de 
570.000 €, i manifesta que aquesta és la pòlissa complementària que es fa cada 
any. 
 
La Comissió informativa de Governació i Finances n’ha informat favorablement 
 
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 570.000 €. 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca a través 
de les oficines obertes a la Seu d’Urgell 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.  
 
 
16. MOCIÓ SOBRE EL NOU ESTATUT DE CATALUNYA  

        Núm. exp. PR-MOC-10/2005 
 
Es reparteix als consellers assistents còpia del text de la moció presentada 
conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació 
Catalana de Municipis. 
 
A continuació s’obre el torn de paraules i la pren en primer lloc el Sr. Pere Chica pel 
grup del Partit Popular i explica que ja abans de l’últim Ple del Consell de 28 de juliol 
ja havia tingut accés a l’esborrany de l’estatut i que fa deu dies ha tingut accés al 
nou estatut i n’ha fet una estudi personal. Fa una reflexió personal sobre la 
contradicció que suposa haver jurat la Constitució Espanyola del ‘78 i l’Estatut 
d’Autonomia del ’79 amb aquestes modificacions. A nivell personal pensa que 
aquest estatut agafa competències exclusives de molts ministeris i més que un 
estatut sembla una constitució. Pel que fa al terme nació no pensa que sigui el més 
important sinó que el que realment es preocupant són les atribucions que s’agafa la 
Generalitat doncs tindrà facultats per les proves d’accés a la universitat que ara per 
ara son iguals a tot l’Estat, es reserven facultats en temes de ports i aeroports, en 
carreteres i en tants d’altres temes sempre que no siguin d’interès general de l’Estat, 
per no parlar de transvasaments i altres qüestions doncs es reserven tantes accions, 
com ara dir quines accions poden cotitzar a borsa, matèria de matrimoni, i tot això fa 
que sigui sorprenent que s’hagi pogut aprovar. Manifest que se l’ha llegit amb 
estupor i segons el seu criteri és anticonstitucional. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i manifest que ells no són 
experts juristes però el text de l’Estatut ha estat dictaminat pel Consell Consultiu que 
si que ho són i per tant d’entrada és constitucional, i d’altra banda cal esperar al 



tràmit al Congres dels Diputats que també ho analitzarà. S’ha de tenir en compte 
també que després de 18 mesos de feina s’ha fet una proclama que és una petita 
constitució que millora els interessos de Catalunya. 
 
El Sr. Fierro del grup de CiU manifesta que la postura del Sr. Chica és respectable i 
ratifica l’opinió expressada pel Sr. Mas en el sentit que hi ha una feina molt 
treballada perquè Catalunya tiri endavant i en aquests sentit espera que les Corts 
Generals donin el suport que correspon i l’Estatut en surti aprovat tal i com ha entrat. 
 
El Sr. Chica reitera que aquest Estatut envaeix moltes competències i n’enumera 
alguna com el notariat i registres públics, el registre civil i altres i manifesta que val 
la pena que tothom s’ho miri, i per tot l’exposat anunci el seu vot en contra de la 
moció presentada. 
 
Acord 
 
A continuació el president sotmet la proposta de moció a votació i per majoria amb 
15 vots a favor dels membres dels grups de CiU, ERC i PSC-Progrés i el vot en 
contra del membre del PP s’aprova la següent moció. 

MOCIÓ 

 
El Ple del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 ha aprovat 
la Proposició de Llei Orgànica per la qual s’estableix l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i es deroga la Llei Orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. Després d’aquesta aprovació, el projecte d’Estatut inicia 
la seva tramitació davant les Corts Generals per ser aprovat com a llei orgànica i 
posteriorment votat en referèndum pel poble de Catalunya. 
 
Catalunya està vivint uns moments històrics. El Parlament de Catalunya ha aprovat, 
per una àmplia majoria, un projecte d’Estatut que suposa un gran avenç per 
l’autogovern i el reconeixement nacional de Catalunya. Un Estatut que té per 
objectiu la millora del benestar de totes les persones que viuen i treballen a 
Catalunya. 
 
El municipalisme català, representat per la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), és partícip 
d’aquest moment de la història del nostre país i vol donar suport al text estatutari 
aprovat pel Parlament de Catalunya. 
 
La proposta de reforma de l’Estatut reconeix el paper cabdal dels municipis com a 
administració més propera a la ciutadania, reforçant el seu paper institucional, 
garantint més autonomia municipal i incrementant les seves competències. 
 
Per tot això exposat anteriorment, el Ple ACORDA: 
 
PRIMER. DONAR SUPORT a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple 
del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 com a Proposició 
de llei orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació. 
 
 
 



SEGON. DIVULGAR I DONAR A CONÈIXER el projecte d’Estatut a la ciutadania. 
 
TERCER. CONVIDAR les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
 
QUART. INSTAR les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i 
el Senat a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria del 
Parlament de Catalunya.  
 
CINQUÉ. TRASLLADAR aquesta Moció a la Presidència del Parlament de 
Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 
Govern Espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri 
d’Administracions Públiques. 
 
 
17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Pren la paraula el president i informe que aquest matí hi ha hagut reunió del Consell 
General de Muntanya al Pont de Suert amb assistència del conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques i que s’ha encarat el tema de la redacció del plans 
comarcals de muntanya com a eina bàsica per determinar les necessitats pel proper 
quinquenni. Properament s’hauran de fer les enquestes públiques per procedir a la 
redacció dels plans. En referència al conseller manifesta que és un bon conseller que 
avui ha estat al seu lloc i que ha parlat de forma clara sobre aquests tema. De cara als 
alcaldes i ajuntaments demana que quan es tingui l’enquesta es respongui ràpidament 
i de forma clara. 
 
Demana la paraula al Sr. Jesús Fierro per informar que aquest proper cap de setmana 
és la Fira de Sant Ermengol de la Seu i invita a tothom a participar-hi. 
 
 
18. PRECS I PREGUNTES 
 
El president obre el torn de precs als consellers, i pren la paraula el Sr. Mas que 
anuncia tres precs. 
 
El primer prec que fa el Sr. Mas fa referència a l’avantprojecte del Pla Territorial 
Parcial de l’Alt Pirineu i Aran i posa de relleu que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell és l’únic que no va discutir el seu contingut, i això fa veure quina és la voluntat 
del seu govern. La voluntat del Govern de la Generalitat és aprovar aquest Pla 
Territorial, quan el govern anterior de la Generalitat no va ser capaç de fer-ho durant 
20 anys i per tant s’ha estat 20 anys sense una eina molt important. Els treballs per 
desenvolupar-lo van començar el mes de gener de 2004 i s’ha presentat des del juliol 
de 2004 fins al novembre a totes les capitals de comarca amb representants del 
Govern de la Generalitat del més alt nivell. Recorda que hi ha hagut 4 mesos de debat 
i consulta pública i que s’han fet més reunions explicatives a tots els llocs on els 
ajuntaments i consells ho han demanat, havent-se proposat a més Plans Directors 
urbanístics a tres comarques. Posa de relleu que el debat de l’avantprojecte del Pla 
Territorial ha estat prou ampli i que mai una llei s’havia tramitat amb tanta participació. 
 
El segon prec es refereix a la contractació amb empresaris de la Seu i posa per 
exemple l’adquisició de PC portàtils que va acordar fa dos mesos la Comissió de 



Govern i que només es va demanar preu a empreses de la Seu i a cap de la resta de 
la comarca. Demana que es demani pressupost a totes les empreses de la comarca i 
no només a les de la Seu. 
 
El tercer prec es refereix a l’Informatiu del Consell Comarcal i manifesta que, apart 
que de la última edició d’aquest no se n’ha fet arribar cap exemplar als consellers, no 
s’ha donat veu als grups comarcals i és molt lleig que no hi tinguin veu. Abans 
almenys s’informava a les comissions informatives comarcals i es donava compte del 
seu contingut. Així mateix reflexiona sobre el fet que de la seva redacció no es veu 
recollit el vot en contra i posa per exemple el fet que en un titular de l’informatiu es 
recull el tema de l’aprovació del manifest presentat pel Consell d’Alcaldes sobre els 
abocadors de runa i no es posa de manifest que el PSC-Progrés hi va votar en contra 
la qual cosa és mostra de veritats a mitges. Demana que hi hagi un espai pels grups 
polítics a la revista i que almenys s’ensenyi a la comissió informativa com es feia 
abans. 
 
Demana la paraula el Sr. Pere Artigues i pregunta al Sr. Mas, atès que es diu que s’ha 
reunit amb el Sr. Flores, subdelegat del Govern de l’Estat,  per un tema que no és del 
seu municipi com és la carretera N-145. Explica que ell com alcalde de Valls de Valira 
s’ha reunit al llarg del 2005 amb tècnics de la redacció del projecte de la carretera N-
145 i que extraoficialment coneix el projecte presentat i que com és que ell ja ho 
sabia. 
 
Pren la paraula el president i respon al primer prec en el sentit que ell no està en 
contra del Pla Territorial presentat sinó que considera que ha de ser una eina per tots 
els municipis i ha de contemplar les infraestructures i els creixements, i per tant parla 
de coses molt importants, però també s’ha de tenir clar que és un avantprojecte 
sotmès a exposició pública i és en el moment de l’exposició pública que s’ha de 
participar i dir tot allò que no sembli bé, millor dir-hi abans de l’aprovació inicial. Pel 
que fa a l’assistència a les reunions convocades per exposar el Pla manifesta que ell 
mateix ha assistit a moltes de les reunions enumerades però que s’ha de dir el que es 
pensa i si cal fer oposició correcte perquè és un avantprojecte de llei amb coses que 
es poden acceptar i coses que no. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Fierro, i pel que fa al tercer prec del Sr. Mas i vol clarificar 
que no ho recorda exactament però que els butlletins sempre s’han portat a Comissió 
i demana disculpes si aquest últim no s’ha fet. Pel que fa a la inclusió de les opinions 
dels grups polítics manifesta que se’n pot parlar i posa de relleu que a qui ha estat 
obert el butlletí ha sigut als ajuntaments que han pogut publicat les seves notícies amb 
una limitació lògica de línies. 
 
Pel que fa al segon prec sobre sol·licitud de pressupost a tres empreses el Sr. Jesús 
Fierro explica que eren contractes de subministrament per procediment negociat i que 
per tant el que procedeix és demanar tres pressupostos i no sempre s’han demanat a 
empreses de la Seu. 
 
Pel que fa al prec sobre el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran vol exposar que 
no es va portar cap proposta d’al·legacions al Ple del Consell no pas per por a perdre 
una votació sinó perquè hi havia un termini per presentar al·legacions durant el qual 
es va fer l’estudi del document i es van presentar suggeriments com a una opinió, i 
recull dos aspectes importants que s’haurien d’haver contemplat: en primer lloc per llei 
hi hauria d’haver un pla financer i no hi era i en segon lloc no es té en compte la 



transversalitat necessària en aquests plans i per tant no consten les aportacions o 
projectes d’altres conselleries. Creu que s’ha fet el que s’havia de fer per 
responsabilitat presentant suggeriments i si no es va passar pel Ple no va ser pas per 
por a perdre una votació perquè si s’ha de perdre una votació es perd i ja està. Així 
mateix reconeix l’esforç per treure el Pla territorial i manifesta que s’ha de reconèixer 
que l’anterior govern de la Generalitat no va ser prou efectiu en aquest tema que 
escriurà el futur del territori. 
 
El Sr. Mas manifesta que el seu prec anava en el sentit d’explicar el tema donades les 
queixes que s’ha sentit per part del grup de CiU que no hi havia prou debat. Alhora 
manifesta el seu acord en el fet que quan més suggeriments es presentin millor 
perquè encara es podrà debatre més. Entén que el Pla Territorial és una carcassa 
amb les línies generals del territori i que hi ha comarques que necessiten un Pla 
Director que imposi límits no restrictius sinó oberts i que no volen colisionar amb els 
Plans d’Ordenació. Vol fer una proclama en els sentit de dir que si que s’ha debatut. 
 
Pel que fa al Butlletí d’informació comarcal demana que es doni la informació abans 
que es publiqui. 
 
El Sr. Fierro manifesta en relació al Pla Territorial que pot ser una carcassa però que 
s’ha d’omplir de contingut. 
 
 
Torn de paraules dels alcaldes 
 
El president obre el torn de paraules als alcaldes presents i demana la paraula el Sr. 
Bentanachs. Com a alcalde de Valls d’Aguilar vol manifestar que des del 4 de 
setembre que al seu municipi hi ha cases sense telèfon i en concret el mateix 
Ajuntament ha estat 19 dies sense telèfon. Des de l’Ajuntament s’ha intentat parlar 
amb algú responsable de Telefònica i ha estat impossible. Des de Localred es va 
posar en marxa alguna cosa quan va sortir el tema a la premsa i això és intolerable i 
és de Jutjat de Guàrdia. Ell demana que es faci un manifest o alguna cosa a 
Telefònica. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas, alcalde de Peramola, i explica que ell també es 
troba tres dies sense telèfon cada vegada que plou i se suma al rebuig expressat pel 
Sr. Bentanachs. També explica que l’Ajuntament porta tres mesos sense Internet i 
en teoria hi ha un tècnic del Consell Comarcal que ho havia de mirar. 
 
El President explica que abans hi havia un representant de Telefònica a Lleida però 
ara potser s’ha d’anar directament al Sr. Rois de Querol, delegat de Telefònica a 
Catalunya, per trametre la queixa general. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i explica que ella particularment amb el telèfon de 
Noves de Segre des del dia 25 de juny dia si dia no es queden sense línia i que tot i 
tenir contracte 48 hores pel qual en aquest temps màxim s’ha de reparar l’avaria 
Telefònica no respon com ho ha de fer. Ells com empresa han presentat una 
reclamació a través de la oficina del consum i com que Telefònica no ha subscrit els 
acords amb la Junta Arbitral de Consum tot és molt més complicat. Posa com 
exemple el fet que per una de les reclamacions els ha donat 6 euros d’indemnització 
la qual cosa com tothom pot comprendre fa riure. Fa una reflexió en el sentit que les 
Pimes del territori cada cop passa més que no tenen les mateixes condicions. 



El Sr. Joan Giró exposa que dins del projecte Alt Urgell en xarxa hi ha l’Observatori i 
que a través de la web del Consell Comarcal hi ha un model d’escrit de queixa o 
suggeriment perquè aquestes coses es puguin dir per escrit i n’hi hagi constància . 
 
El Sr. Porta, gerent, explica el cas que passava al municipi de Cabó, al qual l’any 
passat hi va anar el director general de Consum per fer evidents les mancances en 
telefonia i pressionar a Telefònica. 
 
No havent-hi cap altra paraula demanada, s’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. 161542-D al 
núm. 161552-D, i comprèn un total d’11 folis, numerats del 83 al 104. 
 
La Seu d’Urgell, 21 de desembre de 2005 
 
La secretària accidental 


