
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2006 
Caràcter: extraordinari 
Data: 13 de setembre de 2006 
Durada: de 21.050 h a 21.45 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Josep Cerdà Pascuet, conseller 
-    Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller 
-    Sr. Jaume Travé Melsió, conseller 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sra. M. Carmen Valls Piera, consellera 

-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 

També hi és presents: 

-  Sr. Pere Porta Colom, gerent 

Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Francesc Pallarès Casanovas, alcalde de la Vansa i Fórnols 

Excusa la seva assistència 

-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 

Ordre del dia 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

1. Aprovació del Compte General de l’exercici 2005, rectificació de l’inventari i 
informe d’estabilitat pressupostària. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

2. Aprovació de diversos projectes d’obres. 
3. Sol·licitud de subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

per al programa de xarxa de camins rurals 2006. 
 



Desenvolupament de la sessió i acords. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2005, RECTIFICACIÓ 
DE L’INVENTARI I INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA                                                       

    IN-05/2006-PRE 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, presenta el Compte General de l’exercici 2005 que 
inclou el de l’empresa pública IAUSA, i que ha estat informat en dues reunions de la 
Comissió informativa de Governació i Finances en funcions de Comissió Especial de 
Comptes de data 5 de setembre d’enguany pel fet d’haver-se presentat al·legacions 
en el termini d’exposició pública. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i explica el procediment seguit fent esment de la 
constància dels informes de secretaria i d’intervenció. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i es felicita pel fet d’haver tornat 
a la normalitat del procés administratiu ja que al Ple del 27 de juliol no es va tenir en 
compte i es va fer servir una actitud prepotent per part d’algun membre de l’equip de 
govern i en especial del responsable de l’àrea perquè s’havia dit que es canviaria el 
Ple de dia o es posposaria l’acord i no es va fer sinó que es va concloure a l’ordre 
del dia del Ple de juliol. Fa una reflexió en el sentit que és important que les normes 
es compleixin i no s’inventin nous procediments i noves normes que el seu grup no 
coneixien. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Mas i manifesta que en relació al pressupost del 
2005, l’aprovació del qual van votar en contra, i pel que fa al contingut del compte 
general en relació a aquest troben algunes mancances importants.  
 
Pel que fa a l’apartat d’inversions fa esment en concret de les “no inversions” en 
qüestions que ja apareixien al pressupost del 2004 i ressalta les tres següents:  
 
1. Obres d’ampliació del Consell Comarcal: 300.000,00 € - i que s’ha gastat res. 
2. Gossera comarcal: 240,000,00 i tampoc s’ha gastat res. 
3. Noves tecnologies: s’ha fet algun pas al 2005 i s’ha posat ordre però és insuficient 
 
Pel que fa a l’apartat de personal hi ha dos conceptes que no s’entenen; per una 
banda la consignació d’una persona més per assistència tècnica jurídica als 
ajuntaments prevista amb 38.000,00 € que no s’ha creat i per l’altre un lloc de treball 
d’enginyer per carreteres, camins i altres que es pressuposten i després s’anul·la la 
partida. En el cas d’aquests llocs de treball, per una banda el del servei jurídic no 
s’entén que per una banda el servei sigui insuficient i alhora s’hagi reduït, igual que 
el de serveis tècnics. 
 
El Sr. Brescó respon que ha de dir alguna cosa, sobretot pel que fa a la tramitació. 
Vol fer constar que els informes de secretaria i d’intervenció diuen que els actes no 
son nuls ni anul·lables i per tant l’acord del Ple de juliol no és il·legal. Entén doncs 
que no es pot sortir a la televisió dient falsedats com que no es treballa per la gent ni 
pels pobles. Manifesta que si algú no fa res és el grup que ell representa ja que no 
presenta cap iniciativa i la funció d’impuls de la oposició també passa per presentar-
ne. Remarca el fet que l’acord del Ple de juliol no es va prendre en contra de la 
legalitat i que així ho manifesten els informes. El primer informe es va redactar 



abans que es presentés l’al·legació del grup del PSC-Progrés i el segon es va fer 
després refrendant el que es posava de manifest al primer i posant de manifest que 
s’havia de repetir l’acte d’aprovació per part del Ple atès que s’havia presentat 
l’al·legació i això precisament és el que s’està fent avui. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Brescó i pel que fa al contingut i a les inversions que 
s’han esmentat com a no executades, ampliació del Consell, gossera comarcal i 
noves tecnologies, val fer esment que qualsevol persona que tingui experiència de 
govern sap que quan es fan obres grosses i importants com aquestes les 
consignacions pressupostàries han de ser plurianuals i per tant es perllonguen a 
més d’un exercici perquè a més a més s’ha d’anar fent bossa. Atacar una obra com 
l’ampliació del Consell Comarcal és complicat i es fa un treball per avui i per demà, 
ja que s’ha de tenir clar que nosaltres estem de pas però el que es farà ha de 
quedar. Posa l’exemple de la gossera comarcal que es farà enguany i que s’ha 
arribat a un acord amb el Consell de la Cerdanya perquè la inversió costi menys 
diners. Pel que fa a les noves tecnologies i la gestió d‘aquests projectes s’ha 
d’entendre que és complex perquè les tecnologies estan quedant obsoletes i per 
exemple la mateixa Generalitat està aturada en aquest tema i no ha posat en marxa 
la seva empresa parapública que havia de desenvolupar aquests temes. En relació 
als llocs de treball que s’han esmentat, i en concret el dels serveis tècnics, han 
quedat deserts, igual que passa quan es convoquen a d’altres administracions com 
l’Ajuntament de la Seu. Pel que fa a la dels serveis jurídics no s’ha trobat el 
finançament necessari i si no es disposa de recursos propis no es poden crear els 
llocs de treball. Manifesta que fer convocar un Ple pel seu interès mediàtic, tenint en 
compte a més el dispendi que comporta i que no va assistir a les Comissions de 
Comptes que s’havien convocat a aquests efectes, no li sembla correcte. 
 
El Sr. Mas respon que la carta de convocatòria de la Comissió de Comptes li va 
arribar el mateix dia de la reunió i que li consta que al menys a un vicepresident 
també li va arribar el mateix dia. Manifesta que el fet d’haver començat el curs 
escolar aquesta setmana ha afectat el to en què ha parlat el Sr. Brescó de 
professor, però li sembla que s’ha equivocat de lliçó perquè el compte que s’ha 
d’aprovar és el de l’any 2005 i les respostes que s’han donat son referides a coses 
de l’any 2006. Reitera que l’any 2005 es van gastar zero euros en l’ampliació del 
Consell Comarcal perquè el concurs d’idees és del 2006, que per la gossera 
comarcal s’han fet moltes notes de premsa però la despesa s’ha concretat el 2006 i 
no el 2005 i que les noves tecnologies falta posar-hi ordre tot i que s’ha avançat una 
mica. En relació a la consignació esmentada per personal i a la reflexió sobre els 
recursos propis comarcal manifesta que no n’hi ha per contractar dos tècnics més 
però si que hi ha 84.000 € per pagar dos assessors polítics i que es podrien invertir 
en dos assessors jurídics pels alcaldes.   
 
Continua amb la paraula al Sr. Mas i pel que fa a la celebració del Ple d’avui ratifica 
que es fa per complir la legalitat ja que els terminis que fixa la llei estan per complir-
se i si cal tornar les vegades que faci falta s’ha de fer perquè en el fons tenien raó. 
En relació a l’afirmació de l’interès mediàtic manifesta que ells no han avisat a la 
premsa i que no els estranya que no s’hagi fet dels del Consell perquè sembla que 
vulguin passar de puntetes pel tema. 
 
Respon el Sr. Brescó i diu que com a entitat no es convoca a la premsa. Pel que fa 
a la tramitació manifesta que no és qüestió de rectificar sinó que s’està complint la 
llei donat que a l’haver-se presentat una al·legació obliga a convocar un Ple i vol 
deixar clar que en relació al contingut manifesta que el tancament del compte 



general del 2005 és clar i transparent. Pel que fa a l’afirmació sobre el to de 
professor emprat manifest que no és mestre ni professor i que el que està clar és 
que el Sr. Mas no vol escoltar perquè el més important és el fet que s’ha de fer caixa 
per poder afrontar inversions. Diu que si mai el Sr. Mas té responsabilitats de govern 
ja se n’adonarà. És important tenir clar que les obres que ha esmentat són molt 
grans i que aquest diners no s’han gastat en altres coses sinó que s’han passat d’un 
any a l’altre. Es pretén tenir un institució viva i que no s’aturi la màquina. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro i en relació a l’afirmació sobre que es vol passar de 
puntetes sobre els temes vol fer un esment a la inversió de noves tecnologies i fer 
un esment al projecte de “territorios digitales” perquè per àrea li correspon a ell. 
Posa de relleu que aquest tema s’està portant com estava previst i s’està avançant 
molt complint-se les etapes i agraeix l’esforç del personal tècnic que s’hi dedica. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas i demana que es reforci el suport tècnic als 
ajuntaments. 
 
Respon el Sr. Brescó que com alcalde que és entén perfectament la seva 
preocupació i que estava pressupostada la dotació per contractar personal però es 
finançava amb una subvenció que no va arribar. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que els 300.000 € per a l’ampliació del 
Consell Comarcal amb l’argument de què s’ha de fer bossa no s’ha d’amagar que no 
s’ha fet res, ja que només per fer el concurs s’ha trigat dos anys, igual que amb la 
gossera comarcal que amb l’argument de la Cerdanya no s’ha d’amagar que el que 
passa és que se li fa un favor i que igualment el 2005 no es va fer res. 
 
Respon el Sr. Brescó i per acabar diu que l’important és que els diners no s’han 
gastat en altres coses sinó que han passat d’any i per tant les coses s’estan fent bé. 
 
Pren la paraula el president i manifesta que algunes de les paraules dites poden 
interpretar-se com que la gent de la casa no treballa i el que s’analitza és la 
liquidació del pressupost. 
 
El Sr. Mas anuncia el vot en sentit negatiu dels membres del seu partit i diu que ell 
només ha parlat del que s’ha fet en un 0 %. 

Acord 

Presentat a la consideració del Ple el Compte General de l'exercici 2005, 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 4 i 17 de juliol i 5 de setembre, i vist el 
resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació de l'exercici, del qual 
resulta un resultat pressupostari ajustat de 81.287,44 € i un romanent positiu de 
tresoreria per despeses generals d’import de 317.948,43 €. 
 
Vista l’al·legació presentada pel Sr. Jordi Mas Ortega com a portaveu del grup 
comarcal del PSC-Progrés en temps i forma. 
 
Vistos els informes de secretaria i intervenció emesos, 
 



Se sotmet a votació ordinària el Compte General de l'exercici de 2005 i amb els 10 
vots a favor dels membres presents dels grups de CiU i ERC i amb 6 vots en contra 
dels membres presents del Grup del PSC-Progrés, s’acorda  
 
Primer. Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 
2005. 
 
  
2. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES 
 
El Consell Comarcal té previst fer les obres següents amb el pressupost que hi 
consta 
 
Els serveis tècnics han redactat els projectes amb els següents imports: 
 

Núm. exp. Títol Import
AP-04/2006-PRO 
 

Arranjament del camí rural d'accés a Cortiuda (fase2) 249.300,24

AP-05/2006-PRO 
 

Pavimentació del camí rural d’Argolell a Arduix 217.120,97

AP-06/2006-PRO 
 

Millora i reforç del ferm del camí d’accés a Castellnou de Carcolze 120.384,00

AP-07/2006-PRO 
 

Arranjament i correcció d'assentaments Castellàs del Cantó 166.935,02

 
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 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els projectes d’obres esmentats als antecedents i per l’import que hi 
consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquests projectes durant el termini de 30 dies per tal que 
es puguin 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, als respectius ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments al terme municipal del 
qual se situa l’obra per a la seva deguda constància i tramitació de les autoritzacions 
que corresponguin. 
 
3. SOL·LICITUD DE SUBVENCIO AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES PER ALS CAMINS COMARCALS 
 
La Ordre PTO/399/2006, d’1 d’agost, publicada al DOGC de 9 d’agost obre la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a actuacions sobre la xarxa 
veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya i aprova les bases 
reguladores d’aquestes subvencions. 
 
Enguany s’ha plantejat la possibilitat d’encarar quatre projectes per arranjament de 
camins inclosos a la tipologia prevista a l’article 3.1.a) d’actuacions per millorar els 
accessos als nuclis, habitatges disseminats i explotacions agràries i un projecte per 



a treballs de manteniment per a la conservació de la qualitat del camí previst a la 
tipologia d’actuació de l’article 3.1.d), segons els resum següent: 
 
XARXA CAMINS 2006  Proposta Inversió 

ACTUACIÓ MUNICIPI 
subv. 

DPTOP prevista 

Pavimentació del camí d' Argolell a Arduix Valls Valira 101.660,88 217.120,97

Arranjament del camí rural d’accés a Cortiuda Peramola 99.720,10 249.300,24
Millora i reforç del ferm del camí d'accés a Castellnou de 
Carcolze Pont de Bar 120.384,00 120.384,00
Arranjament i correcció d'assentaments Castellàs del 
Cantó Valls Aguilar 166.935,02 166.935,02

Actuacions de millora i manteniment diferents camins Varis 54.300,00 54.300,00

Total  543.000,00 808.040,23

 
Per unanimitat de tots membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar una subvenció total per un import de 543.000,00 € per a 
actuacions sobre la xarxa de veïnal i rural de camins a la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
amb els imports d’inversió i de subvenció desglossada que consta a continuació: 
 

ACTUACIÓ 
Cpte.

Article 
Subv. 

sol·licitada 
Inversió 
prevista 

Pavimentació del camí d' Argolell a Arduix 3.1.a) 101.660,88 217.120,97

Arranjament del camí rural d’accés a Cortiuda 3.1.a) 99.720,10 249.300,24
Millora i reforç del ferm del camí d'accés a Castellnou de 
Carcolze 3.1.a) 120.384,00 120.384,00

Arranjament i correcció d'assentaments Castellàs del Cantó 3.1.a) 166.935,02 166.935,02

Actuacions de millora i manteniment diferents camins 3.1.d) 54.300,00 54.300,00

Total 543.000,00 808.040,23

 
Segon. Aprovar la realització de les actuacions i comprometre’s a fer les inversions 
que consten a l’acord primer.  
 
Tercer. Trametre la sol·licitud, els acords, els projectes d’obres i la resta de 
documentació necessària a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. 
 
I, 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 s’ha estès en paper timbrat núm. 161686-D al núm. 
161688-D i comprèn un total de 3 folis, numerats del 59 al 64. 
 
La Seu d’Urgell, 6 d’octubre de 2006 
 
La secretària accidental 
 


