
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 14 d'abril 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, Sra. Ma. Dolors Majoral i Moliné, i 
hi concorren els següents consellers: 
 
- 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 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Mercè Cases i Torra 
- 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 els consellers, senyors Joan Busquets i Grau, 
Josep Puigdemasa i Ribó, Jordi Ribó i Ortodó i Antoni Capdevila i Tarradellas. 
 
S'hi troba també present l`interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea . 
 
Assisteixen, amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents:  
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de les Valls d'Aguilar 
 
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 SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
II. CONVENI AMB L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
 
Atès que, en el marc general d'actuació per a la prestació dels serveis que 
ofereix aquest Consell Comarcal es fa imprescindible el coneixement del fet 
territorial i, per tant, la utilització de la cartografia en aquest àmbit. 
 



Atès que l'Institut Cartogràfic de Catalunya està generant cartografia 
topogràfica comarcal a escala 1:50.000 per a cobrir el territori de Catalunya 
dins les actuacions establertes en els seus plans de treball. 
 
Atès, en definitiva, que el fet de disposar d'una correcta cartografia 
constitueix un instrument de gran utilitat, no només de cara a un coneixement 
més exhaustiu de les característiques geo-físiques i topogràfiques de la 
comarca, sinó també com a eina important d'informació a l'hora de programar 
actuacions i de projectar serveis d'àmbit territorial. 
 
Vist el projecte elaborat, 
 
el Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió de l'àrea 
d'infrastructura i per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col.laboració entre l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb vista a impulsar els 
mecanismes necessaris per tal que aquesta corporació pugui disposar en el 
termini màxim de disset mesos, a partir de la signatura del document, de la 
cartografia topogràfica comarcal a escala 1:50.000 corresponent a la comarca de 
l'Alt Urgell que l'Institut Cartogràfic de Catalunya confeccionarà amb les 
mateixes característiques tècniques que la de la comarca del Baix Empordà que 
serveix de model bàsic, havent-hi de constar, així mateix, el logotip d'aquest 
Consell Comarcal. A canvi, la corporació comarcal col.laborarà en el cost de 
l'adquisició en els termes que s'expressen a la clàusula tercera del Conveni. 
 
Segon. Facultar la Il.lma. Sra. Presidenta del Consell Comarcal per a la 
formalització i signatura del Conveni i perquè verifiqui quantes actuacions i 
gestions siguin menester en ordre a la plena efectivitat d'aquell. 
 
 
III. PROJECTE DE L'OBRA "NOU D'ACCÉS A FÍGOLS DES DEL PONT D'ESPIA, 2a. FASE" 
 
Instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs 
públic, de l'obra anomenada "Nou accés a Fígols des del Pont d'Espia, 2a fase", 
inclosa al Programa comarcal d`actuació de camins veïnals, any 1994, i de la 
que s`ha elaborat el corresponent projecte tècnic redactat per l`enginyer de 
camins de la plantilla d`aquesta corporació, senyor Joan Gurrera i Lluch, que 
fou aprovat en sessió plenària del dia 14 d'octubre de 1993. 
 
Redactats els plecs de clàusules administratives particulars i facultatives o 
tècniques que han de regir el concurs, 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 15 membres corporatius presents a la 
sessió adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques 
de l'obra anomenada "Nou accés a Fígols des del Pont d'Espia, 2a.fase" 



pertanyent al municipi de Fígols i Alinyà. 
 
Segon. Disposar la publicació d`un extracte de l'esmentat plec de clàusules 
administratives, durant un termini de 15 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 23.163.990 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. 
 
 
IV. NOMENAMENT DE PERSONAL 
 
Informats els presents sobre els tràmits seguits en relació amb la convocatòria 
 per a proveir una plaça de tècnic de grau mig de gestió econòmica i comptable, 
en règim funcionarial, i una altra plaça d'auxiliar de serveis, en règim de 
contractació laboral indefinida, la Sra. Presidenta eleva la corresponent 
proposta al plenari corporatiu per al nomenament dels dos aspirants que han 
resultat seleccionats pels respectius tribunals encarregats de valorar els 
mèrits dels concursos celebrats. 
 
Formulada la proposta, intervé el portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor 
Mas i Bentanachs, per a manifestar que fora bo que aquest assumpte s'hagués 
vist abans, com és preceptiu en tots aquells que s'han de sotmetre a la decisió 
del Ple, en la comissió informativa corresponent, per tal de poder ser comentat 
i analitzat en tots els seus tràmits amb un major deteniment, raó per la qual 
demana a la Presidència que aquestes omissions no es tornin a produir en el 
futur.    
 
Feta aquesta observació, i en harmonia amb la proposta de la Sra. Presidenta 
referent al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives de 
les convocatòries de concurs celebrades per a proveir les places abans 
esmentades, el Ple del Consell Comarcal ACORDA, per unanimitat : 
 
Primer. Nomenar el senyor PERE JOSEP PORTA I COLOM, com a funcionari de carrera 
d'aquesta corporació, per a ocupar la plaça de tècnic de grau mig de gestió 
econòmica i comptable, pertanyent a l'escala d'administració especial, 
subescala tècnica, classe tècnic de grau mig, de la plantilla de personal del 
Consell Comarcal, amb els drets i els deures inherents al càrrec, del qual 
l'interessat haurà de prendre possessió en el termini d'un mes comptador des de 
l'endemà de la notificació d'aquest nomenament. 
 
Segon. Nomenar, en règim de contractació laboral indefinida, la senyora MERCÈ 
FINESTRES I GINESTA, per a ocupar la plaça d'auxiliar de serveis enquadrada 
dins el personal laboral de la plantilla, amb els drets i deures inherents al 
càrrec, i convocar la interessada perquè en el termini màxim d'un mes comptador 
des de l'endemà de la notificació d'aquest nomenament, es personi a subscriure 
el corresponent contracte. 
 
 



Tercer. Requerir els nomenats perquè en el termini dels vuit dies següents a la 
data d'aquesta notificació, presentin davant el registre general d'aquesta 
entitat, en cas de què no ho tinguin ja acreditat amb anterioritat, el 
certificat a què fa esment l'apartat 2.1.5  de les Bases de la convocatòria. 
 
 
V. CONTRACTACIÓ D'UN ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 
 
El President de la Comissió de Finances i Règim Interior, senyor Vila, informa 
sobre la necessitat de descentralitzar els treballs que pesen actualment sobre 
l'oficina tècnica en la redacció i direcció de projectes, el lliurament del 
quals als efectes d'adjudicar les obres i justificar les corresponents 
subvencions davant la Generalitat no admet una major dilació, raó per la qual 
s'ha considerat oportú obrir un tràmit de selecció de professionals, amb títol 
superior d'enginyer de camins, per tal de procedir a la direcció, com a treball 
més immediat, del projecte de l'arranjament i pavimentació de l'obra "Accés a 
Castellar de Tost des de la N-1313"; s'ha lliurat l'oportuna consulta al  
col.legi professional corresponent i, a la vista de les sol.licituds 
presentades, i de l'informe de l'enginyer en cap dels serveis tècnics de la 
corporació, s'ha constituït una comissió de selecció formada per la Sra. 
Presidenta del Consell, els presidents de la Comissió d'Infrastructures i de 
Finances i Règim Interior i l'equip de tècnics del propi Consell, la qual, 
després de fer una primera preselecció de 3 aspirants, d'entre els 11 
presentats, elevà proposta respecte al col.legiat que, al seu judici, 
considerava que reunia unes millors condicions, pel que fa a requisits de 
capacitació i experiència, per a ser contractat, informe que obra al respectiu 
expedient i que en aquest mateix acte es presenta a la consideració del 
plenari. 
 
Conseqüentment, i en congruència amb la proposta formulada, el Ple del Consell 
Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Contractar el senyor FRANCESC FABRA I GRAU, enginyer de camins, canals 
i ports, mitjançant la modalitat de contracte laboral per a obra o servei 
determinat, amb vista als treballs de direcció de l'obra inclosa al projecte 
"Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Castellar de Tost" 
 
Segon. Imputar la despesa que aquesta contractació comporta amb càrrec a la 
partida 601.10 del pressupost comarcal d'enguany, segons l'informe facilitat 
per l'interventor habilitat de fons. 
 
 
VI. INFORME SOBRE SOL.LICITUDS DE DIFERENTS AJUNTAMENTS PER ACOLLIR-SE A LES 
SUBVENCIONS CONVOCADES PEL DEPARTAMENT DE CULTURA A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE 
12 DE GENER DE 1994 
 
La Sra. Presidenta informa sobre l'escrit de data 28 de març d'enguany, tramès 
al Consell Comarcal pel Sr. Coordinador Territorial del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, en relació a les sol.licituds cursades per 
diferents ajuntaments de la comarca i el propi Consell Comarcal per tal 
d`acollir-se a l'atorgament de subvencions convocades per l'esmentat 
Departament a l'empara de la Resolució de 12-01-94 (DOGC núm. 1537 de 03-01-92) 
referent a inversions en locals o equipaments amb destinació cultural. 



 
A la vista de la documentació aportada pels diversos ajuntaments interessats i 
atès que li pertoca al Consell Comarcal informar aquests expedients abans 
d'ésser elevats a l'organisme competent de la Generalitat que ha de resoldre, 
el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió 
Informativa de Serveis i per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a 
la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Informar favorablement sobre la sol.licitud de subvenció cursada per 
l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò per tal d'adquirir un empostissat de 
6,800 x 2,400, amb estructura metàllica, per a destinar-lo a actes populars de 
teatre, música i dansa, amb un pressupost de 345.000 pessetes. 
 
  
Segon. Ratificar l'informe favorable de la Sra. Presidenta del Consell, tramès 
als Serveis Territorials del Departament de Cultura de Lleida amb data 28 de 
gener d'enguany, pel qual s'informava favorablement la petició cursada per 
l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar en relació a les obres d'arranjament de la 
Casa del Poble, de Tahús, per tal de transformar-la en centre sòcio-cultural de 
la localitat, amb un pressupost d'execució de 2.983.388.PTA. 
 
Tercer. Ratificar l'acord del Plenari corporatiu de data 10 de febrer 
d'enguany, en virtut del qual aquest Consell Comarcal sol.licità d'acollir-se a 
la convocatòria prevista a la Resolució de 12 de gener de 1994 per a 
l'adquisició d'equipaments amb destinació cultural, amb un pressupost de 
3.105.413 PTA 
 
 
VII. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
- La Sra. Presidenta facilita al Ple una àmplia exposició sobre la informació 
rebuda en relació als projectes presentats per acollir-se al Programa d'ajuts 
de l'objectiu 5b, amb una ressenya de percentatges per sectors, respecte a les 
peticions cursades; en aquest sentit, i tenint en compte la limitació de 
dotacions existent, és lògic que s'estableixi un règim de selecció tenint en 
compte la prioritat de les actuacions, resultat que està previst es donarà a 
conèixer el 31 de juliol d'enguany. 
 
- Recorda també als senyors alcaldes que el pròxim dia 23 d'abril finalitza el 
termini per a cursar les oportunes sol.licituds al Departament d'Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya a fi d'acollir-se a la línia d'ajuts del 
Programa del PERC 1994. 
 
- Fa referència també  al model de bàndol cursat per la Generalitat perquè els 
Ajuntaments tinguin una especial cura en la publicació de mesures dirigides a 
prevenir incendis forestals de cara a la propera campanya d'estiu. 
 
- Finalment, informa que per demà dia 15 està anunciada la inauguració, a la 
planta baixa de l'edifici del Consell Comarcal, de l'exposició de dibuixos que, 
sota el lema " Deixalles", convoca el Parc Natural del Cadí-Moixeró" 
 
 
VIII. PRECS I PREGUNTES  



 
En aquest punt de l'ordre del dia intervé el conseller del grup corporatiu 
comarcal del PSC i regidor de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, senyor Mas i 
Bentanachs, per a fer palès el desig ja expressat formalment per l'esmentada 
corporació municipal en el sentit de demanar a l'equip de govern del Consell 
Comarcal que reconsideri el tema de la ubicació del Centre Comarcal 
d'Informació i Promoció Turística, pel fet de considerar-se que el lloc idoni 
del seu assentament natural no hauria d'ésser un altre que la Seu d'Urgell, no 
només per raó de concórrer la circumstància d'ésser la capçalera de la comarca, 
sinó també perquè no es pot ignorar la realitat de què la Seu constitueix el 
punt neuràlgic de confluència de la xarxa general viària de la comarca i de què 
per ella passen pràcticament el 100% dels viatgers i turistes que visiten la 
zona; partint de les previsions que té la ciutat de comptar amb un centre 
d'aquesta naturalesa, diu el conseller, no tindria cap sentit ubicar-hi tot 
just dos quilòmetres més avall un altre servei de les mateixes 
característiques. Així doncs, el conseller proposa una actuació conjunta i 
coordinada d'ambdues administracions per tal d'evitar duplicitat de la despesa 
i amb vista a assolir objectius de racionalitat i eficàcia; el tema és prou 
seriós com per a donar-li la importància que es mereix, assenyala el conseller, 
i val la pena d'enfocar-lo amb amplitud de mires fugint de criteris simplistes 
que no fan més que perjudicar la bona entesa que ha de prevaler sempre entre 
entitats locals veïnes; precisament és aquesta una gran ocasió, continua dient 
el conseller, per a estrènyer els vincles de col.laboració ja existents i, el 
que és també molt important, per a contribuir a millorar les relacions 
d'amistat i solidaritat entre el funcionariat d'ambdues administracions evitant 
frecs innecessaris.  
 
Comenta el conseller que la gent del carrer aliena a la polèmica, no arriba 
entendre que es discuteixi el lloc natural i lògic d'ubicació d'aquest centre i 
finalitza dient que no seria bo, ni a nivell institucional ni a nivell ciutadà, 
mantenir una postura tancada en aquest tema. 
 
A l'entorn del prec formulat, la Sra. Presidenta assenyala que les 
consideracions del Sr. Mas distorsionen la realitat i vol sortir al pas 
d'aquesta intervenció amb els següents fets puntuals:  
 
Com no es pot ignorar, diu la Sra. Majoral, arran de l'acord adoptat pel 
Plenari del mes de febrer pel qual aquest Consell s'acollia a la línia d'ajuts 
que per a la creació de noves oficines de turisme establia l'Ordre de la 
Conselleria de Comerç, Consum i Turisme, s'ha posat sobre la taula la 
necessitat de transmetre un escrit als senyors alcaldes de la comarca a través 
del qual es proposava als ajuntaments que ofertessin terrenys per a poder 
ubicar-hi el Centre Comarcal d'Informació i Promoció Turística de l'Alt Urgell 
i es donava un termini que finalitzava el 4 de març per a presentar les 
corresponents propostes; el cert és, continua dient la Sra. Presidenta, que 
l'únic ajuntament que ha contestat amb una oferta concreta ha estat 
l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò i sobre aquesta oferta s'ha instrumentat 
posteriorment la proposta d'actuació adreçada a sol.licitar, a l'empara del 
programa de l'objectiu 5b, el finançament de l'Area Comarcal d'Informació i 
Promoció Turística, iniciativa que es va aprovar en la sessió plenària següent 
del mes de març; per tant, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell no es pot cridar a 
engany ja que en cap moment ha fet una proposta formal concreta i si únicament 
ha tramès posteriorment un acord en el qual s'expressava la conveniència de 



constituir una Comissió mixta per tal d'estudiar l'impuls turístic de la 
comarca, escrit al qual va donar contesta el Consell Comarcal manifestant-se 
totalment obert a qualsevol iniciativa d'aquesta naturalesa. Finalitza la Sra. 
Majoral la seva intervenció fent menció del que tantes vegades ja va expressar 
sobre la missió que correspon al Consell Comarcal de "fer comarca" i d'atendre 
l'interès del conjunt de municipis que la integren i no només l'interès d'un 
sol, per molt important demogràficament que aquest sigui. 
 
El conseller, senyor Solans i Navarro, pren la paraula per a corroborar les 
consideracions de la Sra. Presidenta respecte a l'oportunitat que tenia 
l'Ajuntament de la Seu de presentar la seva oferta dins del termini assenyalat 
per a tothom i no vol deixar passar aquesta oportunitat per a lamentar, com a 
conseller i alcalde, l'actitud tan insolidària i poc agraïda que fa patent, una 
vegada més, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i que de cap manera està 
justificada ni es correspon amb l'esforç de col.laboració i amb els favors que 
continuadament li està prestant l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò a través 
d'un conjunt d'actuacions puntuals de les quals aquell Ajuntament és 
directament beneficiari; no cal ser massa exhaustius, afegeix el senyor Solans, 
a l'hora d'enumerar el conjunt d'instal.lacions ubicades en el terme municipal 
de Montferrer que utilitza el municipi de la Seu per a la prestació de serveis 
tan essencials per a la ciutat com ara les escombraries i la depuració de les 
aigües residuals, gràcies a la tolerància i condescendència del municipi veí; 
caldria només citar com a cas més recent, continua dient el senyor Solans, la 
voluntat de cooperació ja demostrada de bon principi per la corporació 
municipal de Montferrer a l'hora de decidir sobre el projecte d'ampliació de 
l'actual abocador d'escombraries i d'autoritzar l'habilitació d'un abocador de 
runa quasi bé en benefici exclusiu del municipi de la Seu d'Urgell. Conclou la 
seva intervenció el senyor Solans assenyalant que el terreny ofert per 
l'Ajuntament de Montferrer reuneix totes les condicions necessàries de 
superfície per albergar una gran àrea i la seva ubicació és tan bona com podria 
ser-ho si aquesta ubicació fos al municipi de la Seu d'Urgell. 
 
En torn de rèplica, el senyor Mas lamenta que el tema presenti aspectes tan 
negatius i que la brossa no deixi veure el bosc; i acaba per apel.lar a la 
responsabilitat de l'actual equip de govern comarcal, tot reiterant-se en el 
prec formulat. 
 
El conseller del Grup corporatiu de CIU, senyor Vila i Baraut, pregunta al 
senyor Mas quina fora l'oferta de l'Ajuntament de la Seu, tot i que aquesta no 
hagi estat cursada formalment dins del termini prefixat. 
 
El senyor Mas contesta que hi ha dues opcions: una és l'habilitació de la Duana 
vella, opció que es veuria com la més idònia tenint en compte el seu lloc 
d'ubicació al costat de la cruïlla viària i una altra passaria per posar a 
disposició el terreny necessari dins del Parc del Segre 
 
A la vista de la contestació anterior, el Sr. Vila considera que la situació 
actual de l'antiga duana no és precisament la més idònia tenint en compte les 
actuals variants i, per altra part, és un edifici de l'Estat que, en tot cas, 
hauria d'ésser objecte de cessió a l'Ajuntament amb l'allargament de tràmits 
que això comporta, i pel que fa al Parc del Segre, no és cap lloc cèntric degut 
a la seva situació apartada de la carretera. 
 



Davant d'aquesta opinió, el senyor Mas considera que encara és pitjor 
l'emplaçament que es proposa al costat de la zona industrial i finalitza dient 
que el procediment seguit pel Consell Comarcal de demanar ofertes als 
Ajuntaments, a més de ser precipitat, no ha estat el més correcte. 
 
Tanca el debat la Sra. President resumint la postura del Grup corporatiu de CIU 
en els següents punts:  
 
1. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell no ha presentat, dins del termini acordat, 
cap oferta concreta de terrenys o espai per a ubicar el Centre Comarcal 
d'Informació i Promoció Turística de l'Alt Urgell  
 
2. La voluntat de l'equip de govern comarcal és d'emprendre aquest projecte 
dins d'aquest mateix any i en aquesta línia s'han adreçat les peticions de 
subvenció tant al Departament de Comerç, Consum i Turisme com a la Comunitat 
Europea en el marc del programa Objectiu 5b. 
 
 
ASSUMPTES D'URGÈNCIA 
 
Tot seguit, a proposta de la Sra. Presidenta i prèvia declaració unànime del 
Plenari per a ser tractats fora de l'ordre del dia com a assumptes d'urgència, 
la corporació passa examinar els següents punts : 
 
1. EXPEDIENT SOBRE CANCELLACIO I DEVOLUCIÓ D'AVALS 
 
Donat compte de l'expedient instruït a instància del senyor Jordi Vidal i Tor, 
en nom i representació de l'entitat TRANSPORTS I EXCAVACIONS ALT URGELL S.A. 
empresa adjudicatària de les obres següents: 
 
A)- Pavimentació de la carretera de la Vansa (tram cruïlla ctra. de Fórnols-   
    Sisquer-Sorribes, 2a. fase) 
 
- Arranjament i pavimentació del camí d'Estamariu a Bescaran 
 
- Arranjament del camí a Gavarra de la ctra. L-501, primera i segona fase. 
 
Totes tres, incloses a la primera i segona fase -anualitat 1990- del Programa 
d'actuació a la xarxa de camins veïnals i carreteres municipals de la comarca 
 
B)- Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Ansovell des de la cruïlla de 
Cava. 
 
- Arranjament del camí d'accés a Castellnou de Carcolze des de la N-260. 
 
Totes dos, incloses a la segona fase -anualitat 1991- del Programa d'actuació a 
la xarxa de camins veïnals i carreteres municipals de la comarca. 
 
Atès que l'empresa esmentada demana la cancel.lació i devolució dels avals que 
per uns imports d'1.680.000, 1.680.000 i 1.796.000 pessetes, respectivament, 
tenia constituïts davant d'aquesta corporació com a garantia en l'execució de 
les obres. 
 



Atès que s'han complert els tràmits de l'article 88 del Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals, que els informes han estat favorables 
i que no s'han produït reclamacions, el Ple, per unanimitat, ACORDA 
 
- Que es cancel.lin els avals que l'entitat Transports i Excavacions Alt Urgell 
S.A. té constituïts en aquesta corporació, pels imports abans ressenyats, 
donant-ne compte a la intervenció de fons comarcal. 
 
 
2. CONVENI UMAP 
 
Es presentat a examen i consideració del consistori el projecte de conveni 
entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell per a la utilització de la 
Unitat Mòbil d'Atenció Primària a la comarca, en relació al qual la Sra. 
Presidenta facilita un detallat informe respecte als contactes previs haguts 
amb el Departament amb vistes a assolir, a través d'una estreta col.laboració 
entre les Administracions actuants, les majors cotes d'eficàcia en la prestació 
del servei i, al mateix temps, garantir el seu equilibri financer, atès que el 
Consell Comarcal, degut a la manca de recursos propis, precisa disposar d'una 
cobertura íntegra per tal de fer front tant a les despeses de funcionament com 
a les de manteniment de la UMAP. 
 
Comentades àmpliament les clàusules del conveni i trobant-les conformes amb els 
interessos de la corporació comarcal, no obstant les precisions que caldria 
tenir en compte pel que fa al darrer paràgraf de la clàusula cinquena, 
 
el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 15 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, a tots els efectes legals, el conveni entre la Conselleria de 
Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya, d'una part, i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, d'altra part, per 
a la utilització de la Unitat Mòbil d'Atenció Primària a la nostra comarca. 
 
Segon. Comunicar a les Administracions co-signatàries que la quantitat a què fa 
referència la clàusula cinquena per a coadjuvar a les despeses de manteniment 
en el funcionament de la UMAP, hauria de ser ampliada en el cost real que 
acredités el Consell Comarcal, mitjançant els justificants oportuns, si aquest 
cost resultés superior a la quantitat inicialment assignada en el Conveni. 
 
Tercer. Facultar àmpliament la senyora Presidenta del Consell perquè subscrigui 
l'esmentat conveni i realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la 
seva plena eficàcia. 
 
 
3. CONVENI DE COL.LABORACIO CONSELL COMARCAL-PEUSA EN MATÈRIA D'ELECTRIFICACIÓ 
RURAL 
 
La Sra. Presidenta presenta a la consideració del plenari el projecte de 
conveni entre el Consell Comarcal i l'entitat Productora Elèctrica Urgelense 
S.A. (PEUSA), redactat per iniciativa d'ambdues parts amb la intenció 
d'establir una via de col.laboració entre la institució pública i la companyia 



elèctrica que permeti avançar en la modernització de les línies d'alta i baixa 
tensió del medi rural en una part del territori de la comarca on l'esmentada 
companyia exerceix la seva esfera d'actuació, mitjançant un programa anual 
d'inversions que planificarà PEUSA i que rebrà el recolzament oportú del 
Consell, com a administració impulsora del benestar de la comarca i de la 
millora de la qualitat de vida dels seus habitants, a través del programa 
d'ajuts que atorga el Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya en el marc del Pla d'Electrificació Rural de Catalunya (PERC). En 
conseqüència, demana el consentiment de la corporació perquè aquest conveni 
pugui ésser aprovat 
 
En relació amb la proposta, el senyor Mas expressa que el seu Grup corporatiu 
es manifesta totalment d'acord amb el conveni i únicament remarca la necessitat 
de tenir informats prèviament els ajuntaments de totes aquelles actuacions que 
PEUSA hagi de desenvolupar en els respectius termes municipals. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, conscient de la importància d'aquesta cooperació 
i de la necessitat d'avançar en la millora de l'electrificació rural dels 
pobles i nuclis disseminats de la comarca, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell i l'entitat Productora Elèctrica Urgelense S.A. amb vistes a la millora 
i modernització de les línies d'alta i baixa tensió d'una part de l'àrea 
territorial de la zona central i oriental de la comarca sobre les quals 
l'esmentada companyia presta el servei d'electrificació. 
 
Segon. Facultar la Sra. Presidenta del Consell perquè subscrigui el conveni amb 
l'esmentada companyia elèctrica i verifiqui totes aquelles actuacions que 
siguin necessàries en ordre a la plena eficàcia de la col.laboració desitjada. 
 
4. SOLLICITUD AL DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA PER A LA INCLUSIÓ D'OBRES 
AL PERC PER A L'ANY 1994. 
 
En congruència amb el punt anterior, la Sra. Presidenta sotmet a l'acceptació 
del plenari el programa d'electrificació rural en alta i baixa tensió presentat 
al Consell Comarcal per la Cia. Productora Elèctrica Urgelense S.A., a executar 
durant l'any 1994 i assenyala que, en el marc del conveni de col.laboració 
aprovat, procedeix que el Consell Comarcal sol.liciti d'acollir-se a la línia 
d'ajuts que té establerta el Departament d'Indústria i Energia de la 
Generalitat dins del Pla d'Electrificació Rural de Catalunya, la convocatòria 
del qual per a l'any 1994 ha estat publicada al DOGC núm. 1864 de 23-2-1994. 
 
Així doncs, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la 
Presidència i per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la sessió, 
 ACORDA: 
 
Primer. Donar conformitat als projectes de l'empresa elèctrica Productora 
Elèctrica Urgelense S.A., comprensius de les electrificacions en mitja i baixa 
tensió a executar per l'esmentada companyia durant l'any 1994 en matèria 
d'electrificació rural i que comprenen les següents actuacions: 
 
ACTUACIONS EN MITJA TENSIÓ: 
 



- Reforma i elevació de tensió de les instal.lacions de MT del sector de 
Toloriu i el Quer Foradat. 
- Reforma de la línia de 22 KV la Seu d'Urgell-Martinet, tram Pont de Bar-
Aristot. 
 
ACTUACIONS EN BAIXA TENSIÓ 
 
- Reforma de la xarxa de baixa tensió del sector de les Torres, 1a fase. 
- Reforma de la xarxa de baixa tensió de Vilanova de Banat. 
- Reforma de la xarxa de baixa tensió de Castellciutat 
- Reforma de la xarxa de baixa tensió d'Aós de Civís 
- Reforma de la xarxa de baixa tensió d'Estamariu. 
 
Segon. Acollir-se a la línia d'ajuts prevista a l'Ordre de la Conselleria 
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, de data 24 de gener de 
1994, per la qual s'aproven les bases per a la inclusió d'obres de generació, 
distribució i subministrament d'energia elèctrica en el medi rural dins el PERC 
per a l'any 1994 i, en conseqüència, sol.licitar a l'esmentada Conselleria la 
subvenció màxima prevista en la base 3.1 de la convocatòria per a contribuir al 
finançament dels projectes a què fa referència l'apartat anterior de l'acord, 
en base als pressupostos de les respectives actuacions. 
 
Tercer. Facultar la Sra. Presidenta del Consell perquè cursi a l'organisme 
competent de la Generalitat la documentació necessària prevista en l'esmentada 
Ordre, en ordre a la concessió de l'ajut econòmic sol.licitat. 
 
 
5. SOLLICITUD DE SUBVENCIÓ INSTAL.LACIO CONSELLS COMARCALS, ANY 1994 
  
Vista la Resolució de la Conselleria de Governació, de data 25 de març 
d`enguany (DOGC núm. 1882 d'11-4-1994) per la qual s`obre l`oportuna 
convocatòria adreçada als consells comarcals per a la formació del programa 
específic d`ajut a la seva installació, corresponent a l`exercici de 1993. 
 
Ateses les dotacions que, amb caràcter de prioritat i al llarg del present 
exercici, cal destinar a la seu comarcal per tal de satisfer les necessitats 
derivades del cost financer que suporta l'entitat comarcal a resultes de la 
inversió realitzada en l'adquisició i restauració de l'immoble, així com 
d'habilitar i adequar nous espais i dependències de cara a dotar l'edifici 
d'una major funcionalitat i d'ocupar nous locals annexos on albergar dignament 
el cúmul de serveis d'àmbit comarcal que de manera creixent està assumint el 
Consell al llarg dels darrers anys. 
 
El Ple de la Corporació, a proposta de la Sra. Presidenta i per unanimitat dels 
membres corporatius presents a la sessió, adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l'informe adjunt a l'expedient, pel qual es justifica l'interès 
de les actuacions previstes. 
 
Segon. Sollicitar a l`Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de 
Catalunya la inclusió d`aquest Consell Comarcal en el programa específic d`ajut 
regulat per a enguany mitjançant la Resolució abans esmentada i, al seu empara, 
demanar la concessió de les següents subvencions, en base a l`informe, memòria 



tècnica i pressupostos que figuren com a annexos al present acord: 
 
- 15.000.000 PTA per despeses en inversions reals  
 
Tercer. Comprometre's aquest Consell Comarcal a l`execució de les diferents 
actuacions previstes al punt anterior dins del present exercici de 1994. 
 
Quart. Facultar la Il.lma. Sra. Presidenta del Consell Comarcal perquè trameti 
la sol.licitud, juntament amb la documentació prevista en la convocatòria, a la 
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, dins del termini assenyalat 
en la pròpia Resolució de la Conselleria. 
 
 
6. MEMÒRIA TÈCNICA OBRES DESCONNEXIÓ DELS RECS DE LA SEU D'URGELL DE LA XARXA 
DEL CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT. SOLLICITUD A LA JUNTA DE SANEJAMENT PER A SER 
ADMINISTRACIÓ ACTUANT. 
 
Tot seguit es presenta a examen i aprovació del Ple el punt relatiu a la 
memòria redactada per l'enginyer en cap dels Serveis tècnics del Consell 
Comarcal, senyor Gurrera i Lluch, comprensiva de les actuacions a realitzar per 
tal d'operar una desconnexió dels recs de la Seu d'Urgell de la xarxa del 
clavegueram, actuacions que, segons explica el tècnic redactor present a la 
sala, venen a satisfer una necessitat sentida, d'antuvi, pel propi Ajuntament 
capçalera de la comarca, al mateix temps que serviran per a resoldre el 
problema que comporta l'afluència excessiva de cabals als col.lectors i 
depuradora d'aigües residuals de Montferrer, amb la consegüent pèrdua 
d'eficàcia del sistema depurador; es tracta, en definitiva, resumeix el tècnic, 
de procedir, per una part, a anul.lar tots aquells trams de reg que no tenen 
cap finalitat d'aprofitament tant de rec com de neteja del clavegueram 
municipal i, per altra part, a exercir el control de cabals, tant pel que 
respecta als que discorren per les sèquies que només serveixen per a netejar 
les clavegueres, com als que proporcionen regs a horts i prats. 
 
Lògicament, afegeix el tècnic, l'execució d'aquest projecte per part del 
Consell, comportarà sol.licitar prèviament a la Junta de Sanejament de la 
Generalitat que la corporació comarcal sigui l'administració actuant. 
 
En conseqüència, la Sra. Presidenta sotmet l'assumpte a la resolució del 
Plenari i intervé el conseller portaveu del Grup del PSC, Sr. Mas i Bentanachs, 
per a manifestar que, tot i semblar en un principi i en termes generals 
positiva la proposta, lògicament pel fet d'afectar molt directament a una altra 
administració, en aquest cas a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, haurà d'ésser 
estudiada amb més detall abans d'executar-la i, en el seu moment i amb tots els 
elements de judici a l'abast, caldrà emetre una opinió més concreta. 
 
Recollida l'observació feta pel senyor Mas, el Ple del Consell Comarcal, 
acceptant el dictamen de la Comissió d'Infrastructures i, per unanimitat dels 
membres corporatius presents a la sessió, adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la Memòria tècnica redactada per l'enginyer de camins de la 
plantilla, senyor Gurrera i Lluch, comprensiva de les actuacions a realitzar 
per a la desconnexió dels regs de la Seu d'Urgell de la xarxa del clavegueram, 
amb un pressupost d'execució de 5.127.515 PTA. 



 
Segon. Sol.licitar a la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya que 
el Consell Comarcal sigui administració actuant en l'execució d'aquestes 
actuacions. 
 
 
7. REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS PEL NOU ACCÉS A FÍGOLS DES DEL PONT D'ESPIA. 
 
Atès que les obres corresponents al projecte "Nou accés a Fígols des del Pont 
d'Espia, 1a. fase", incloses al Programa d'actuacions a la xarxa de camins 
veïnals de la comarca de l'Alt Urgell, varen estar adjudicades, mitjançant 
acord del Ple del Consell Comarcal de data 16 de desembre de 1993 i previ 
concurs celebrat, a l'entitat TRANSPORTS I EXCAVACIONS ALT URGELL S.A. 
 
Atès que, amb motiu de la realització de les esmentades obres, pel servei 
tècnic de direcció s'ha considerat la necessitat de fer front a actuacions 
complementà-ries consistents a la "reposició de serveis" que han resultat 
afectats a conseqüència directa d'aquelles, actuacions no previstes en el 
projecte. 
 
Atès que per raó de la localització i simultaneïtat, així com de la tipologia, 
es fa recomanable, tècnicament i funcional que les esmentades actuacions 
complementàries referides a la reposició de serveis afectats per la realització 
del nou accés, siguin executades pel mateix contractista adjudicatari de la 
carretera. 
 
Vist l'informe del tècnic director de l'obra, que encapçala l'expedient, així 
com els informes del secretari de la corporació sobre els aspectes jurídics 
d'aquesta adjudicació directa, i de l'interventor habilitat, sobre l'existència 
de consignació suficient per a fer front a la despesa, el Ple del Consell 
Comarcal, adherint-se a la proposta de la Presidència i per unanimitat dels 15 
membres corporatius presents a la sessió, adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Adjudicar directament a l'empresa TRANSPORTS I EXCAVACIONS ALT URGELL 
S.A, a l'empara del paràgraf 1-1r de l'article 120 del Text Refós aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril i paràgraf 1 a) de l'article 275 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, les 
obres complementàries de "Reposició de serveis afectats pel nou accés a Fígols 
des del Pont d'Espia", per un import de 7.130.099 PTA., d'acord amb el projecte 
addicional redactat pels serveis tècnics de la corporació. 
 
Segon. Imputar la despesa derivada d'aquesta contractació amb càrrec a la 
consignació que figura a la partida 601.12 del Pressupost comarcal d'enguany.   
 
8. COMPLEMENTARI AL PROJECTE "ACCÉS A SELLENT DES DE LA L-511". ADJUDICACIÓ DE 
LES OBRES. 
 
Atès que el projecte complementari a l'arranjament de l'accés a Sellent des de 
la ctra. L-511 ha estat exposat al públic durant el termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis publicats al tauler d'edictes de la corporació i al diari 
SEGRE de Lleida, sense que durant l'esmentada exposició s'hagin presentat 
reclamacions, segons s'acredita a l'expedient, el Ple del Consell Comarcal, per 
unanimitat acorda donar per aprovat l'esmentat projecte amb caràcter definitiu. 



 
Alhora,  
 
Atès que les obres corresponents al "Projecte d'arranjament del camí a Sellent 
des de la ctra. L-511", incloses al Programa d'actuacions a la xarxa veïnal de 
camins de l'Alt Urgell, varen estar adjudicades pel Ple del Consell Comarcal en 
sessió de 16 de desembre de 1993 a l'empresa RAMON RIBALTA E HIJOS S.A., 
 
Atès que les obres incloses al projecte abans aprovat amb caràcter definitiu 
per la corporació, són complementàries del projecte principal i, segons 
s'assenyala a l'informe tècnic incorporat a l'expedient, es fa recomanable, 
tècnicament i funcional, que siguin adjudicades al mateix contractista del 
projecte principal, per raó de localització i simultaneïtat. 
 
Vistos els informes del secretari de la corporació sobre els aspectes jurídics 
que presenta aquesta adjudicació directa, i la de l'interventor habilitat sobre 
l'existència de consignació suficient per a fer front a la despesa. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Presidència i per 
unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la sessió, adoptà els 
següents ACORDS: 
 
Primer. Adjudicar directament a l'empresa RAMON RIBALTA E HIJOS SA, a l'empara 
del paràgraf 1-1r de l'article 120 del Text Refòs aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i paràgraf 1 a) de l'article 275 de la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, les obres 
incloses al "Projecte complementari a les obres d'arranjament del camí d'accés 
a Sellent des de la ctra. L-511", per un import de 7.577.746 PTA de pressupost 
d'execució material. 
 
Segon. Imputar la despesa derivada d'aquesta contractació amb càrrec a la 
consignació que figura a la partida 91/511-601.00 del Pressupost comarcal 
d'enguany.   
 
 
9. EXPLOTACIÓ DE LA DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE MONTFERRER: ACCEPTACIÓ PER 
PART DEL CONSELL COMARCAL D'ESSER ADMINISTRACIÓ ACTUANT. APROVACIÓ DEL PLEC DE 
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA DE CONCURS 
PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'EXPLOTACIÓ. 
 
Per la Sra. Presidenta s'informa als presents dels acords adoptats pel Consell 
de Direcció de la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya en la seva 
sessió núm. 99 celebrada el passat 25 de març, en virtut dels quals i a la 
vista de la petició cursada en el seu dia per la presidència de la corporació, 
ratificada posteriorment per acord d'aquest plenari corporatiu de data 17 de 
març passat, s'informa favorablement sobre l'atorgament al Consell Comarcal, 
com a administració actuant en matèria de sanejament, de la quantitat màxima de 
13.355.576 pessetes, en concepte d'atribució de fons per a les despeses 
d'explotació de la depuradora d'aigües residuals de Montferrer, pel segon 
trimestre de 1994, sota reserva de la seva justificació amb càrrec al 
pressupost de despeses de la Junta de Sanejament. 
 
Un cop resolta aquesta qüestió prèvia, la Sra. Presidenta considera oportú 



proposar a la corporació la formalització dels tràmits necessaris per a 
l'adjudicació d'aquesta explotació per via de concessió mitjançant concurs 
entre empreses i, a tal efecte, presenta a la consideració del consistori el 
plec de condicions tècniques i administratives que hauran de servir de base al 
concurs, motivant la urgència de resoldre simultàniament sobre la convocatòria 
de licitació atès el curt període de temps que resta per a la data en què el 
Consell ha de donar inici a les actuacions en la seva condició d'administració 
titular de l'explotació. 
 
Obert el corresponent torn de paraules al voltant de la proposta es produeix 
una única intervenció en la persona del conseller senyor Mas i Bentanachs, 
portaveu del grup corporatiu del PSC, qui anuncia la seva abstenció tot 
ratificant les consideracions ja fetes sobre el tema en la passada sessió 
plenària.  
 
Així doncs, amb l'abstenció dels consellers senyors Jordi Mas Bentanachs i 
Josep Sarri Vila, el Ple del Consell Comarcal, per majoria de tretze vots a 
favor, cap en contra i dues abstencions, ACORDA: 
 
Primer. Donar-se per assabentada la corporació dels acords presos pel Consell 
de Direcció de la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya i, en 
conseqüència, acceptar expressament el caràcter d'administració actuant en 
l'explotació de la depuradora d'aigües residuals de Montferrer, pel segon 
trimestre de 1994, mitjançant l'atorgament per part de l'esmentada Junta d'una 
assignació de 13.355.576 PTA, per tal de cobrir el cost de la dita explotació 
durant el termini abans ressenyat. 
 
Segon. Aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques 
que han de regular el concurs per a l'adjudicació del servei d'explotació de la 
Depuradora d'aigües residuals de Montferrer, durant el període comprès entre 
l'1 de juliol i el 31 de desembre de 1994. 
 
Tercer. Disposar la publicació d`un extracte de l'esmentat plec de clàusules, 
durant un termini de 15 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. 
 
Quart. Convocar concurs per a l`adjudicació del servei abans esmentat, amb un 
pressupost d`execució per contracta de 12.841.900 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 del servei. 
 
I, no havent més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,35 hores, 
de la qual s'estén la present acta que és signada per la Sra. presidenta amb 
mi, el secretari. Certifico 
 
   LA PRESIDENTA                             EL SECRETARI 
 
 
 
 
 



 
DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858728 al 
núm. 858742, i comprèn un total de 15 folis, numerats del 46 al 60. 
 
EL SECRETARI 
 
La Seu d'Urgell, 13 de maig de 1994 


