
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 10 de febrer de 
1994, es reuneix a la sala d`actes de l`edifici seu de la corporació el Ple del 
Consell Comarcal de l`Alt Urgell per tal de celebrar sessió ordinària de 
primera convocatòria. Presideix la titular, Illma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Molinè, i hi concorren els següents consellers: 
 
- Joan Busquets i Grau 
- Jesús Fierro i Rugall 
- Ramon Graell i Hernández 
- Pere Planes i Planes 
- Angel Porta i Cases 
- Joan Reig i Puig 
- Ventura Roca i Martí 
- Josep Maria Solà i Solà 
- Bonaventura Solans i Navarro 
- Antoni Vila i Baraut 
- Jordi Mas i Bentanachs 
- Josep Sarri i Vila 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Jordi Ribó i Ortodó 
- Antoni Capdevila i Tarradellas 
- Ignasi Argerich i Gibert 
 
Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i 
Morán, qui dóna fe de l'acte. 
 
Excusaren la seva assistència la consellera senyora Mercé Cases i Torra i el 
conseller senyor Jordi Sinfreu i Pascuet. 
 
S'hi troba també present l'interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea i els senyors Joan Gurrera i Lluch, enginyer de camins de la 
plantilla, i Isidre Domenjó i Coll, contractat laboral de la corporació, 
convocats aquests dos últims per la Presidència per a informar en aquells 
assumptes de l'odre del dia que fan referència a l'àrea d'infrastructures i al 
tema de subvencions de cultura, respectivament. 
 
Assisteixen, amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents:  
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Guàrdia i Espuñes, alcalde de Valls d'Aguilar 
- Joan Blasi i Planes, alcalde de les Valls del Valira 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, comprovat pel Sr. 
secretari el quòrum necessari d'assistència perquè la sessió pugui ser 
vàlidament iniciada, es procedeix, tot seguit, a conèixer dels assumptes 
següents inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
I. ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 



II. PROJECTE COMPLEMENTARI A L'ARRANJAMENT DE L'ACCES A SELLENT DES DE LA CTRA 
L-511. CONTRACTACIO DE LES OBRES 
 
Amb el dictamen favorable de la Comisió Informativa d'Infrastructures, el Ple 
del Consell Comarcal, a proposta del conseller ponent de l'esmentada Comissió, 
i per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, adoptà els 
següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte complementari de l'obra "Arranjament de 
l'accés a Sellent des de la ctra. L-511", redactat per l'enginyer de camins de 
la plantilla, senyor Joan Gurrera i Lluch, amb un pressupost d'execució per 
contracta de 7.577.746 PTA., i sotmetre l'esmentat projecte a informació 
pública durant el termini de 30 dies, d'acord amb el que estableix l'article 
219.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en el ben entès que, un cop hagi transcorregut l'esmentat període 
sense que s'hagin produït reclamacions contra el projecte, l'acord inicial 
aprovatori restarà elevat automàticament a definitiu. 
 
Segon. Iniciar, simultàniament, expedient de contractació directa de l'obra 
inclosa al projecte abans esmentat, a l'empara dels supòsits contemplats als 
paràgrafs 1.a) i 2.a) de l'article 275 de la repetida Llei 8/1987. 
 
 
III. MEMORIA VALORADA DE L'OBRA "ACCES A PRATS DE CARREU DESDE LA L-511". 
ADJUDICACIO DE L'OBRA.  
 
Tanmateix, amb el dictamen favorable de la Comisió Informativa d'Infrastructu-
res, el Ple del Consell Comarcal, a proposta del conseller ponent de 
l'esmentada Comissió, i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió, adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la Memòria valorada titulada "Eixamplament d'un tram del cami 
dels prats de carreu i arranjament del camí de Montanisell des de Sellent", 
redactada per l'enginyer de camins de la plantilla, senyor Joan Gurrera i 
Lluch, amb un pressupost d'execució per contracta d'1.884.131 PTA, i sotmetre 
l'esmentada Memòria a informació pública durant el termini de 30 dies, d'acord 
amb el que estableix l'article 219.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el ben entès que, un cop hagi 
transcorregut l'esmentat període sense que s'hagin produït reclamacions contra 
la Memòria, l'acord inicial aprovatori restarà elevat automàticament a 
definitiu. 
 
Segon. Iniciar, simultàniament, expedient de contractació directa de l'obra 
inclosa a la Memòria valorada abans esmentada, a l'empara dels supòsits 
contemplats als paràgrafs 1.a) i 2.a) de l'article 275 de la repetida Llei 
8/1987. 
 
 
IV. SOL.LICITUD A LA DIPUTACIO DE LLEIDA D'UN AJUT ECONOMIC PER A CONTRIBUIR AL 
FINANÇAMENT DEL PROGRAMA D'ACTUACIO A LA XARXA DE CAMINS VEINALS DE LA COMARCA 
 
Atès que previsiblement, i d'acord amb la informació rebuda de la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, el Programa d'actuació a 



la xarxa de camins veïnals de la comarca per a enguany serà objecte d'un 
considerable retall en el seu finançament respecte a la quantia de la dotació 
que als darrers anys destinava el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per aquesta finalitat. 
 
Atès que el programa comarcal de camins veïnals elaborat per aquest Consell per 
a l'any 1994, preveu una sèrie d'actuacions urgents sobre la xarxa viària de la 
comarca, la realització de les quals no admet una major demora, i resulta 
imprescindible arbitrar els recursos econòmics necessaris per tal de dur a 
terme les actuacions previstes. 
 
Per això, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió 
Informativa d'Infrastructures, ACORDA: 
 
- Sollicitar a l'Excma. Diputació de Lleida la concessió d'un ajut econòmic de 
15.000.000 PTA per tal de contribuir al finançament del Programa d'actuació a 
la xarxa de camins veïnals de la comarca de l'Alt Urgell corresponent a 
l'exercici de 1994, i facultar la Illma. Sra. Presidenta de la corporació 
perquè cursi la corresponent instància i verifiqui quantes gestions siguin 
menester, prop de l'ens provincial, en ordre a l'efectivitat de l'ajut 
sol.licitat. 
 
 
V. SOL.LICITUDS DE SUBVENCIO AL DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME  
 
Vista l'Ordre de 10 de febrer de 1988 de la Conselleria de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOG núm. 960 de 2-3-1988, 
per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment per a la 
concessió de subvencions en el marc del programa de política turística per a 
l'any 1988, i la convocatòria feta per a l'any 1993 a l'empar de l'esmentada 
Ordre. 
 
Vista la normativa continguda a la secció I, capítol I, articles 1 i 2 de 
l'Ordre, que fan referència als ajuts susceptibles d'ésser concedits per 
accions destinades a activitats turístiques. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal té el propòsit, per a enguany, de continuar en 
la mateixa línia seguida anys enrera respecte a la conveniència d'incrementar 
la promoció de l'oferta turística de la nostra comarca a través de l'edició i 
difussió de material informatiu. 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el Dictamen de la Comissió Informativa 
de Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la campanya a dur a terme al llarg d'enguany amb vista a la 
promoció turistica de la comarca, consistent a l'edició del següent material: 
 
- Quadríptic turístic Alt Urgell 
- Edició de 10 rutes turístiques 
- Reedició d'enganxines, llibret negre i díptic serveis turístics. 
- Carpetes/dossiers de presentació de material imprès 
- Material divers de promoció (agendes, clauers, gorres..) 
 



Segon. Aprovar el pressupost de despeses de la campanya per un import estimat 
de 7.200.000 PTA. 
 
Tercer. Acollir-se a la convocatòria d'enguany del Departament de Comerç, 
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya i sol.licitar, al seu empar, 
una subvenció del 50% del cost de la despesa que la campanya comporta, en base 
al pressupost que hi figura com a annex del present acord i conformement amb la 
cobertura màxima que assenyala l'article 2 de l'Ordre abans esmentada. 
 
 
Així mateix, 
 
Atès que l'article 3, secció 2a. del capítol I de la pròpia Ordre de 10 de 
febrer de 1988, preveu també una línia d'ajuts per a la creació de noves 
oficines d'informació turística i millora de l'eficàcia i funcionament de les 
existents. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal es planteja per a enguany com a projecte 
important de promoció de la comarca la creació d'una oficina d'informació 
turística ubicada en un gran espai diferenciat de la seu del Consell Comarcal i 
capaç de potenciar, aglutinar, dinamitzar i impulsar la totalitat dels recursos 
turístics de la nostra comarca aprofitant al màxim totes les seves 
possibilitats i facetes (natura, esports d'aventura, gastronomia, producció 
artesanal, etc). 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa 
de Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica, ACORDA: 
 
Quart. Aprovar la memòria i pressupost de la inversió a realitzar durant l'any 
1994, en ordre a la creació d'una nova oficina d'informació turística. 
 
Cinquè. Acollir-se a la línia d'ajuts que per a aquesta finalitat preveu 
l'Ordre de febrer de 1988 i sol.licitar, al seu empar, una subvenció equivalent 
al 50% de la despesa a realitzar per tal concepte. 
 
Sisè. Facultar la Illma. Sra. Presidenta del Consell Comarcal perquè 
formalitzi la corresponent sol.licitud i acompanyi tota la documentació 
necessària amb vista a la plena efectivitat de les subvencions demanades per 
tots dos conceptes. 
 
 
VI.PROGRAMA D'ACTUACIONS ALS PETITS NUCLIS I AL POBLAMENT DISSEMINAT ANY 1994 
 
Atès que el Pla Comarcal de l'Alt Urgell inclou un programa anomenat actuacions 
als petits nuclis i al poblament disseminat, que és responsabilitat de la 
Direcció General de Planificació i Acció Territorial del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i que té 
com a objectiu la millora del benestar de la població rural a través de la 
consoli-dació de les estructures bàsiques i l'optimització dels recursos de la 
zona. 
 
Atès que en el marc d'aquest programa, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha 
desenvolupat durant els darrers anys un seguit de projectes tendents a millorar 



els mitjans de comunicació dels nuclis més aïllats de la muntanya i a facilitar 
una adequada senyalització informativa dels pobles i de les rutes més 
característiques de la nostra comarca, projectes que es varem concretar en les 
següents actuacions: 
 
a) Racionalització de la xarxa de ràdio-telecomunicacions  
b) Senyalització identificactiva dels nuclis de població i orientativa en els  
   punts de cruïlla a nivell de tota la comarca. 
c) Senyalització d'itineraris i rutes turístiques, corresponents a diverses    
   modalitats (bicicleta, passejada, excursionisme). 
 
Atès que l'actuació proposta per a enguany per la Comissió Informativa de 
l'àrea, per a la qual s'hi destinen per la Generalitat 12 milions de PTA, 
s'enquadra en la línia de les expressades en anteriors programes, constitueix 
un complement necessari dels dos últims projectes anteriorment ressenyats i 
s'anomena ADEQUACIO, EQUIPAMENT I SENYALITZACIO D'INDRETS D'INTERES TURISTIC. 
 
Atès que per a l'elaboració del projecte comprensiu de l'actuació seleccionada 
per a l'anualitat 1994, el Consell Comarcal no disposa de mitjans tècnics ni de 
recusos econòmics suficients per a procedir al seu encàrrec. 
 
El Ple del Consell Comarcal, vist el dictamen de la Comissió Informativa de 
Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar com a projecte a desenvolupar durant l'anualitat 1994 per 
aquest Consell Comarcal, en el marc del programa d'actuacions als petits nuclis 
i al poblament disseminat, el següent: ADEQUACIO, EQUIPAMENT I SENYALITZACIO 
D'INDRETS D'INTERES TURISTIC, d'acord amb la memòria tècnica que acompanya 
aquest acord. 
 
Segon. Sollicitar a la Direcció General de Planificació i Acció Territorial 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques la redacció del 
projecte comprensiu de l'actuació proposada. 
 
Tercer. Donar trasllat d'aquest acord a la Direcció General de Planificació i 
Acció Territorial per tal que el dit Centre Directiu pugui analitzar la 
viabilitat de la proposta, tramitar-la i prestar la seva conformitat a la 
petició del Consell Comarcal pel que fa a la redacció del projecte. 
 
 
VII. SOL.LICITUD DE PRORROGA CONCERT AMB L'OFICINA PER A LA PRESTACIO SOCIAL 
DELS OBJECTORS DE CONSCIENCIA 
 
Atès el nombre considerable de joves catalans residents en aquesta comarca en 
edad militar que sol.liciten la objecció de consciència. 
 
Atès que l'Oficina per a la prestació social dels objectors de consciència va 
interessar del Consell Comarcal que manifestés, si així ho considerava oportú, 
la seva voluntat de prorrogar per a enguany el Concert formalitzat entre 
ambdues institucions amb vista a mantenir aquesta corporació el caràcter 
d'entitat col.laboradora en la gestió de la prestació social substitutòria del 
servei militar, regulada per la Llei 48/1984, de 26 de desembre. 
 



Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis, i considerada la 
conveniència de continuar exercint la gestió concertada per a l'adscripció 
d'objectors de consciència, en tant que entitat realitzadora d'activitats 
d'interès general i gestora de serveis públics que satisfan necessitats i 
aspiracions d'àmbit comarcal. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió de l'àrea 
i per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Sol.licitar a l'Oficina per a la prestació social dels objectors de 
consciència l'establiment d'una pròrroga al concert signat entre l'esmentada 
Oficina i aquesta entitat comarcal amb data 12 de febrer de 1993, amb vista a 
continuar mantenint el servei concertat en les mateixes condicions actualment 
existents pel que fa a manteniment de programes i adscripció de col.laboradors 
socials. 
 
Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a l'Oficina per a la prestació 
social dels objectors de consciència per a la seva oportuna constància i als 
efectes que siguin més adients. 
 
Tercer. Facultar la Sra. Presidenta del Consell Comarcal perquè pugui 
formalitzar i signar la pròrroga del Concert amb l'esmentada Oficina. 
 
 
VIII. INFORME SOL.LICITUDS PROGRAMA ESPECIFIC D'AJUT ECONOMIC ALS MUNICIPIS AMB 
NUCLIS AGREGATS 
 
Atès que a l'empara de la Resolució de 10 de desembre de 1993, de la 
Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria per a 
la formulació del programa específic d'ajut econòmic als municipis amb nuclis 
agregats, aquest Consell Comarcal va rebre les sol.licituds dels diversos 
ajuntaments de la comarca que acordaren acollir-se a l'esmentada convocatòria, 
sol.licituds que han estat cursades pel mateix Consell, juntament amb la 
documentació preceptiva, a la Subcomissió Territorial de Cooperació Local, dins 
del termini previst en l'article 5 a) de l'esmentada Resolució. 
 
Atès que la lletra b) d'aquest mateix article preveu el termini dins del qual 
el Consell Comarcal ha d'informar sobre les sol.licituds presentades on cal 
indicar les prioritats de caràcter comarcal. 
 
Considerant que la totalitat dels projectes presentats acompleixen el requisit 
de ser d'interès prioritari per a la comarca per quant satisfan necessitats 
d'urgent realització en els respectius municipis i afecten a serveis públics 
esencials d'àrees del territori que pel seu aïllament precisen d'una major 
atenció de cara a millorar la qualitat de vida dels seus habitants. 
 
Per això, el Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Sra. Presidenta de la 
corporació i per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, 
ACORDA: 
 
Primer. Informar favorablement les sol.licituds presentades per diversos 
ajuntaments de la comarca, amb vista a acollir-se a la convocatòria del 
programa  específic d'ajut econòmic als municipis amb nuclis agregats, per a 



les anualitats 1993,1994. 
Segon. Considerar prioritàries des del punt de vista de l'interès públic 
comarcal totes les sol.licituds d'actuacions presentades. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a la Subcomissió Territorial de Cooperació 
Local, conformement amb el que estableix l'article 5 b) de la Resolució de 10 
de desembre de 1993. 
 
 
IX. APROVACIO INICIAL PROJECTE PLA COMARCAL DE MUNTANYA DE L'ALT URGELL 
 
La Sra. Presidenta presenta a la consideració del Plenari el projecte del Pla 
Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell 1995-1999, un exemplar del qual ha estat 
circulat entre els membres corporatius, i expressa, en congruència amb els 
suggeriments fets per l'organisme redactor, la conveniència de sotmetre 
l'esmentat projecte a l'aprovació inicial de la corporació en aquesta mateixa 
sessió, amb la finalitat de poder guanyar temps en el llarg procés de 
tramitació que ha de seguir, tot i que lògicament caldrà que sigui estudiat amb 
minucio-sitat durant els dos mesos que estarà exposat a informació pública 
abans de rebre la preceptiva aprovació provisional, ja que, a partir del primer 
exàmen del projecte, és certament previsible que es puguin produir nombroses 
al.legacions principalment pel que fa a la insuficiència de dotacions que 
s'aprecia en algunes de les actuacions previstes. 
 
El conseller Sr. Mas i Bentanachs, intervé per per a manifestar que el seu Grup 
corporatiu, a la vista de les mancances que en una primera i ràpida lectura del 
projecte es poden observar, considera oportú d'abstenir-se en la votació. 
 
En conseqüència,  
 
Atès que, mitjançant acord plenari de data 8 de juliol de 1993, aquest Consell 
Comarcal aprovà l'enquesta pública realitzada per tal de promoure la 
participació i de recollir les demandes, les expectatives i els suggeriments 
dels diversos agents sòcio-econòmics i institucionals de la comarca, de cara a 
l'elaboració del Pla Comarcal de Muntanya 1995-1999. 
 
Atès que en la mateixa sessió abans esmentada, s'acordà d'adreçar a la 
Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, l'oportuna sol.licitud perquè el Departament redactés el Pla abans 
esmentat. 
 
Atès que l'òrgan redactor va trametre al Consell Comarcal un exemplar del 
Projecte de Pla Comarcal de l'Alt Urgell ja elaborat, per a la seva aprovació 
inicial si així es considerés procedent, projecte que ha estat examinat 
prèviament per la Comissió de Goven la qual eleva al Ple la corresponent 
proposta en el sentit de què sigui aprovat inicialment. 
 
Vist l'article desè del Decret 84/1984, de 16 de març, sobre desplegament de la 
Llei 2/1983, d'Alta Muntanya (DOGC núm 429 de 27-4-1984), el Ple del Consell 
Comarcal, per 14 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de Pla Comarcal de muntanya de l'Alt 
Urgell per al període 1995-1999, a reserva de fer-se per part del Consell  un 



estudi més acurat del seu contingut durant el termini d'informació pública i 
d'interposar, durant l'esmentat període quantes al.legacions i observacions 
siguin oportunes, abans de procedir a la seva aprovació provisional amb les 
modificacions que, si escau, s'estimin pertinents. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el projecte durant el termini que 
assenyala el paràgraf 3 de l'article desè del Decret abans esmentat, mitjançant 
l'inserció de l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en dos diaris de major difusió de la comarca. 
 
 
ASSUMPTES D'URGENCIA   
 
Fora de l'ordre del dia, i mitjançant aprovació prèvia per a ésser tractats com 
a assumptes d'urgència, el Ple del Consell Comarcal adoptà, per unanimitat, els 
següents acords : 
 
 
A) PROJECTE I CONTRACTACIO D'OBRES 
 
Vist el projecte d`obra comarcal ordinària, que es referencia a la part 
dispositiva. 
 
Vist l`informe del secretari general respecte a la consideració d`aquest 
projecte com d`obra ordinària i per tant sotmés al tràmit d`aprovació dels 
articles 218 i 219 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès el Dictamen de la Comissió Informativa d`Infrastructures,  
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents a 
la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment amb la consideració d`obra comarcal ordinària, el 
projecte d`obres anomenat "Arranjament i pavimentació de l'accés a Castellar de 
Tost", amb un pressupost total d'execució per contracta de 39.039.867 PTA. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública, durant un termini de trenta dies, el 
projecte d`obra aprovat en l`acord precedent, de conformitat amb el que es 
preveu en l`article 219.2.c) de la Llei 8/1987, fent constar que, si 
transcorregut aquest període de temps no s`ha formulat cap reclamació i/o 
al.legació al mateix, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de fer-ho 
de forma expressa. 
 
Tercer. Facultar la Sra. Presidenta d`aquest Consell Comarcal perquè subscrigui 
tots els documents que siguin necessaris per a l`efectivitat dels precedents 
acords. 
 
 
Alhora, 
 
Instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs 
públic, de l'obra anteriorment ressenyada, inclosa al Programa Comarcal 
d`actuació de camins veïnals, any 1993, i de la que s`ha elaborat el 



corresponents projecte tècnic  redactat per l`enginyer de camins de la 
plantilla d`aquesta corporació, senyor Joan Gurrera i Lluch, 
 
Redactats els plecs de Clàusules administratives particulars i facultatives o 
tècniques, i trobats conformes, 
 
Vistos els informes del tècnic superior de la corporació, Sr. Gurrera, sobre la 
conveniència d`acudir al procediment de concurs en l`adjudicació d`aquesta 
obra, així com del secretari i de l'interventor habilitat de l`entitat, 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa 
d`Infrastructures, per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la 
sessió adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i tècniques 
de l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació de l'accés a Castellar de Tost" 
pertanyent al municipi de Ribera d'Urgellet. 
 
Segon. Disposar la publicació d`un extracte de l'esmentat plec de clàusules 
administratives, durant un termini de 30 dies, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, perquè es 
puguin presentar reclamacions, que seran resoltes per la corporació. 
 
Tercer. Convocar concurs per a l`adjudicació de l'obra abans esmentada, amb un 
pressupost d`execució per contracta de 39.039.867 PTA, IVA inclòs, i publicar 
simultàniament l`anunci de licitació en la forma prevista a l`article 122.2 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d`abril; i procedir a la tramitació 
corresponent fins a l`adjudicació de l'obra. 
  
 
B) SOL.LICITUD SUBVENCIO EQUIPAMENTS AMB DESTINACIO CULTURAL 
 
Atesa la necessitat d'adquirir aparells i material audiovisual modern capaç 
d'ampliar i d'extendre a d'altres èpoques de l'any, que no siguin només 
l'estiu, l'oferta del cicle cultural cinematogràfic que organitza aquest 
Consell Comarcal amb la denominació de "Cinema als pobles", així com de 
millorar substancialment la qualitat de les projeccions. 
 
Atesa la necessitat d'adquirir un equip informàtic que permeti la confecció 
d'originals i el disseny de programes i cartells de les diferents activitats 
culturals organitzades des del Consell Comarcal o en col.laboració amb 
ajuntaments i/o entitats. 
 
Atesa, finalment, la necessitat d'adquirir plafons que puguin ser utilitzats 
com a suport de les manifestacions d'activitats artístiques i exposicions que, 
tot sovint, organitza o patrocina el Consell Comarcal dins del recinte del 
propi edifici seu de l'entitat. 
 
Vista la Resolució de 12 de gener de 1994 (DOGC núm.1855 de 4.2.1994) de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la qual es convoca 
concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats locals per a 
inversions en locals o equipaments amb destinació cultural durant l'any 1994. 
 



 
Considerant les limitacions econòmiques d'aquesta corporació comarcal per a fer 
front al cost de la inversió a realitzar. 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comisió Informativa de Serveis i 
per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la inversió per a l'adquisició d'un projector d'audiovisuals 
Sharp LCD model XV-330H, un equip informàtic Apple i 20 plafons per a 
exposicions destinats, el primer, al desenvolupament del programa cultural 
d'àmbit comarcal "Cinema als pobles" i el segon a l'elaboració d'impresos de 
caire cultural i, l'últim, a facilitar les exposicions de les mostres culturals 
que periòdicament organitza o patrocina el Consell Comarcal. 
 
Segon. Aprovar el pressupost total de la inversió, per un import de 3.105.413 
PTA. 
 
Tercer. Acollir-se a la convocatòria de subvencions prevista a la Resolució de 
12 de gener de 1994, de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, atès que la inversió programada s'orienta a l'adquisició 
d'equipaments amb destinació cultural 
 
Quart. Demanar a la Conselleria de Cultura, a l'empara de la dita convocatòria, 
una subvenció d'1.552.706 PTA, equivalent al 50% de la inversió a realitzar. 
 
Cinquè. Facultar àmpliament la Sra. Presidenta de la corporació perquè cursi al 
Departament de Cultura la corresponent sol.licitud i documentació necessària, 
en ordre a poder obtenir la subvenció demanada. 
 
 
C) SOL.LICITUD SUBVENCIO AL DARP 
 
D'acord amb la proposta de la Comissió Informativa de Promoció i Foment de 
l'activitat sòcioeconòmica, s'acorda sol.licitar al Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei de 
Protecció a la Qualitat de la Direcció General de Producció i Indústries 
Agroalimentàries, una subvenció de 500.000 pessetes en concepte d'ajut econòmic 
per al desenvolupament de les tasques que es duen a terme en matèria de 
Denominació Comarcal de Productes Alimentaris. 
 
 
D) Atesa la problemàtica plantejada en determinats municipis d'aquesta comarca 
respecte als resultats, en alguns casos negatius, derivats dels anàlisis 
periòdics que es venen realitzant de les aigües destinades al consum humà, a 
proposta de la Sra. Presidenta, el Ple comarcal acorda, per unanimitat, 
sol.licitar a la Delegació Territorial del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social a Lleida la redacció d'un estudi i projecte tècnic referit a la 
potabilitat de les aigües de la nostra comarca. 
 
E) La Sra. Presidenta exposa que l'avant-projecte de pressupost general de la 
corporació per a l'exercici de 1994 es troba en avançada fase d'elaboració i  
que és propòsit de la Comissió d'Hisenda presentar-ho a l'aprovació inicial del 
plenari corporatiu en la sessió ordinària del mes de març, raó per la qual 



convindria ajornar una setmana la celebració d'aquesta sessió per tal de poder 
disposar del temps precís per enllestir el projecte i celebrar a nivell de 
Comissió les reunions necessàries per a la seva discusió abans de sotmetre-ho 
al Ple. 
 
Els presents manifesten la seva conformitat amb la proposta de la Presidència i 
acorden, per unanimitat, ajornar la data de la sessió ordinària del mes de març 
fixant-la per al tercer dijous en lloc del dia 10 tal com correspondria. 
 
F) Vista l'Ordre de 26 d'abril de 1993, de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, sobre 
convocatòria per a l'atorgament de subvencions en matèria d'activitats 
hidràuliques a entitats locals i comunitats de regants,  
 
Atès que el riu de Perles (o d'Alinyà) del municipi de Fígols i Alinyà, com a 
conseqüència dels darrers aigüats sobrevinguts en aquesta comarca, va deixar 
prop de 3 metres de graves, colgant el pont, destruïnt els regs i arrossegant 
les clavegueres d'algunes cases, les quals van quedar en situació de greu 
perill per la desviació del riu fins a les seves parets. 
 
Atesa l'extrema urgència d'arranjar aquest tram de riu, tot realitzant la 
neteja de les graves del mig, el descobriment del pont i la recuperació del 
clavegueram d'una part del poble, danys el pressupost dels quals s'acompanya a 
l'expedient. 
 
El Ple del Consell Comarcal,  a proposta de la Comissió Informativa 
d'Infrastructures, i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió ACORDA: 
 
Primer. Sol.licitar a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, 
a l'empara de l'apartat C de l'Ordre abans esmentada, la concessió de la màxima 
subvenció possible per la realització de les operacions descrites en la part 
expositiva d'aquest acord, amb vista a la recuperació del riu Perles. 
 
Segon. Facultar àmpliament la Sra. Presidenta de la corporació perquè cursi 
l'oportuna documentació a la Conselleria competent i verifiqui les gestions que 
siguin adients per a la plena efectivitat de la subvenció demanada. 
 
 
DESPATX OFICIAL I INFORMES DE LA PRESIDENCIA 
 
- La Sra. Presidenta recorda als senyors alcaldes presents que el dia 31 de 
març finalitza el termini per a demanar als Serveis Territorials d'Agricultura 
les plantes gratuïtes d'arbres. 
 
- Informa sobre la visita del senyor Jaume Porta, rector de la Universitat de 
Lleida, en la que s'ha fet palès el propòsit de la Universitat de 
descentralitzar en les comarques una sèrie d'actuacions i molt concretament pel 
que fa a la nostra comarca, s'ha parlat de preparar un estudi respecte a les 
possibilitats futures de la zona afectada pel pantà de Rialb com a conseqüència 
del canvi físic i poblacional que afectarà als 3 municipis de l'entorn. 
 
- Informa sobre les possibilitats d'acollir-se tots els municipis de la comarca 



al finançament derivat de l'aplicació de l'objectiu 5B, a conseqüència de 
l'ampliació que es va fer en el sentit de considerar-se elegible la totalitat 
del territori. 
 
- Anuncia la visita anunciada per demà del conseller d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat, qui aprofitarà la seva estada per a signar dos 
protocols amb la Cooperativa del Cadi i amb la Cooperativa del Camp. 
 
- Informa sobre la signatura que es va fer ahir, del conveni aprovat amb la 
Secretaria General de Joventut pel qual aquest Consell Comarcal assumeix 
funcions delegades per la Generalitat en matèria de Joventut. 
 
- Finalment, a proposta de la Sra. Presidenta, s'acorda traslladar la 
felicitació de la corporació als dos deportistes olímpics d'aquesta comarca, 
participants en la olimpiada d'hivern de la localitat noruega de Lillehamer en 
la modalitat d'esqui de fons. 
 
Aquesta felicitació es fa també extensiva al muntanyenc Albert Arnau de Ribera 
per l'èxit assolit en la coronació de l'Aconcàgua. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,20 
hores, de la qual s'estén la present acta que és signada per la Sra. Presidenta 
amb mí, el Secretari. Certifico. 
 
 
       LA PRESIDENTA                                  EL SECRETARI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858691 al 
núm. 858702, i comprèn un total de 12 folis, numerats del 9 al 20. 
 
La Seu d'Urgell, 17 de març de 1994 
 
EL SECRETARI 


