
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 9 de juny 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 
- Bonaventura Solans i Navarro 
- Antoni Vila i Baraut 
- Jordi Mas i Bentanachs 
- Josep Sarri i Vila 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Antoni Capdevila i Tarradellas 
- Mercè Cases i Torra 
- Ignasi Argerich i Gibert 
 
Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Sr. Josep Lluís 
Rodríguez i Morán, qui dóna fe de l'acte. 
 
Excusaren la seva assistència els consellers Srs. Joan Busquets i Grau, 
Josep Puigdemasa i Ribó i Jordi Ribó i Ortodó. 
 
S'hi troba també present l'interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea. 
 
Oberta la sessió i declara pública per la presidència, comprovat pel 
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. SOLLICITUD D'UN ESTUDI PER A LA CONSTRUCCIO D'UNA PLANTA DE TRACTAMENT I 
CLASSIFICCIO DE RESIDUS INDUSTRIALS A LA COMARCA 
 
Atesa la problemàtica de la comarca envers els subproductes de la 
construcció i els residus d'origen industrial, essent en la majoria dels 
casos el destí final dels abocament i de l'emmagatzematge dels residus 
industrials generats tant en la pròpia comarca com en l'exterior. 
 
Atès que no es disposa de cap abocador controlat o centre de tractament i 
classificació específic en la comarca, i els centres de tractament existents 
es troben molt allunyats dels principals centres de producció. 
 



Atès que s'ha formalitzat als serveis tècnics del Consell Comarcal una 
consulta per part d'empresaris privats sobre la possibilitat de realitzar un 
centre de tractament i classificació de residus industrials, provinents 
majoritàriament de la construcció, que inclogui tota la comarca i part dels 
provinents del principat d'Andorra. 
 
Atès que els tècnics del Departament de Medi Ambient s'ha ofert per donar 
suport al Consell Comarcal en la installació d'un servei d'aquests 
característiques. 
 
El Ple de la corporació, adherint-se al dictamen de la Comissió 
d'Infrastructures, i per unanimitat dels 16 membres presents a la sessió, 
ACORDA: 
 
- Sollicitar a la Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient a 
Lleida, com a organisme competent, la realització d'un informe tècnic sobre 
la possibilitat de dur a terme un projecte d'iniciativa privada per a la 
construcció i la installació a la nostra comarca d'una planta de tractament 
i classificació de subproductes de la construcció i de residus industrials, 
per tal de poder estudiar la seva viabilitat, tipologia, ubicació i els 
altres aspectes tècnics, econòmics i jurídics a tenir en compte des del punt 
de vista mediambiental. 
 
 
III. SOLLICITUD A LA JUNTA DE RESIDUS D'UNA SUBVENCIO PER A LA REALITZACIO 
DE NETEGES D'ESPAIS AFECTATS PER ABOCAMENTS INCONTROLATS 
 
Atès que diversos ajuntaments de la nostra comarca tenen greus problemes per 
a la restauració d'indrets afectats per abocaments controlats de tota mena. 
 
Atès que des de la Junta de Residus s'ha realitzat una convocatòria per a la 
concessió de subvencions destinades als ens locals per a la realització de 
neteges d'espais afectats per abocaments incontrolats. 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant la proposta de la Comissió 
Informativa d'Infrastructures, per unanimitat dels membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
- Sollicitar a la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, a l'empar 
 de l'Ordre d'1 de maig de 1994 (DOGC núm. 1896, de 13-5-94) la concessió 
d'una subvenció, per un import del 100% del cost de les actuacions a 
realitzar, a fi de dur a terme un estudi-inventari tècnic d'àmbit comarcal 
amb vista a la realització de neteges d'espais afectats per abocaments 
incontrolats. 
 
 
IV. OPERACIO DE TRESORERIA 
 
Vist l'expedient instruït per a la concertació d'una operació de crèdit a fi 
de poder atendre necessitats transitòries de tresoreria. 
 
Atès que, d'acord amb l'informe lliurat per la intervenció comarcal i que 
figura a l'expedient, la quantia de l'operació a concertar no ultrapassa el 
percentatge màxim del 35 % permès en relació al total de la suma d'ingressos 



liquidats per operacions corrents a l'últim exercici liquidat, raó per la 
qual és possible formalitzar legalment l'operació a l'empara de l'article 52 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que per la Comissió Informativa de Finances s'han estudiat acuradament 
les propostes presentades per les onze entitats bancàries consultades, sobre 
les condicions més favorables a oferir en el conjunt de les càrregues 
financeres que ha suportat la corporació comarcal a resultes de l'operació, 
i es va considerar, un cop analitzats en el seu conjunt els diferents 
elements a tenir en compte, com a la més avantatjosa per a les arques de 
l'entitat l'oferta presentada per l'entitat bancària Banco Urquijo. 
 
Atès que la corporació presta la seva total conformitat amb la proposta 
seleccionada i l'expedient instruït. 
 
El Ple del Consell Comarcal s'adhereix al dictamen de la Comissió 
Informativa de Finances i Règim Interior i ACORDA, per unanimitat i amb el 
quòrum de majoria absoluta previst a l'article 47.3.g) de la Llei Reguladora 
de les Bases de Règim Local i 112.3.i) de la Llei 8/1987, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya: 
 
Primer. Concertar amb l'entitat Banco Urquijo, a través de la seva sucursal 
de la Seu d'Urgell i mitjançant compte de crèdit formalitzat en pòlissa 
intervinguda, una operació de crèdit a curt termini per un import de trenta-
cinc milions de pessetes (35.000.000,- PTA), amb les condicions següents: 
 
- Termini màxim de vigència: 1 any 
- Interès MIBOR més el 0,25% com. 
- Comissió apertura: 0 
- C. no disponible:  0 
 
Segon. Facultar la Sra. Presidenta del Consell Comarcal perquè, en nom i 
representació de la corporació, formalitzi i signi els documents necessaris. 
 
Tercer. Comunicar a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d'Economia i Finances, a través de la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, i mitjançant certificat 
lliurat per la intervenció comarcal de fons, totes les dades relatives a 
aquesta operació, tal com preveu l'apartat b) de l'article 4 de l'Ordre de 
la Conselleria d'Economia i Finances de data 14 d'abril de 1987. 
 
 
V. SUBVENCIONS EN MATERIA DE JOVENTUT 
 
A proposta del conseller president de l'Area de Serveis Públics, Sr. Solà i 
Solà, per unanimitat s'acorda ratificar i donar conformitat a la sollicitud 
cursada per la Sra. Presidenta per tal d'acollir-se aquesta corporació a la 
línia de subvencions promogudes per la Secretaria General de Joventut 
mitjançant Ordre de 22 de març de 1994, amb vista apoder sufreagr el cost 
del programes que en matèria de dinamització i d'informació juvenil té 
previst de realitzar el Consell Comarcal al llarg del present exercici. 
 
 
 



I no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 11,05 
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. 858755 al 
núm. 858758, i comprèn un total de 4 folis, numerats del 73 al 76. 
 
La Seu d'Urgell, 8 de setembre de 1994 
 
EL SECRETARI 
 
 
 
 


