
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 20 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 extraordinària de 
primera convocatòria. Presideix la titular, Sra. Ma. Dolors Majoral i Molinè, i 
hi concorren els següents consellers: 
 
- Joan Busquets i Grau 
- Jesús Fierro i Rugall 
- Ramon Graell i Hernández 
- 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 
- Jordi Ribó i Ortodó 
- 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 Pere Planes i Planes, 
Josep Puigdemasa i Ribó i Antoni Capdevila i Tarradellas. 
 
S'hi troba també present l`interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea. 
 
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, d`acord amb la convocatòria circulada: 
 
 
I. ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE L`EXPLOTACIÓ DE L`ESTACIÓ 
DEPURADORA DE MONTFERRER 
 
Examinat l`expedient instruït per adjudicar per concurs la contractació dels 
serveis d`explotació de la depuradora d`aigües residuals de Montferrer. 
 
Celebrada la licitació el dia 16 de juny, sense adjudicació provisional, i 
traslladat l`expedient als serveis tècnics, que emeten informe en el sentit que 
queda consignat al mateix expedient, considerant més favorables les 
proposicions núms. 1 i 3, pertanyents a les entitats OMS IBÈRICA S.A.- RWE 
IBÈRICA DE SANEAMIENTO S.A. (U.T.E.), i SEAR S.A., respectivament. 
 
Atès que a la reunió celebrada en data del dia 17 de juny d`enguany la Junta 
Comarcal de Contractació analitzà i ponderà acuradament el diferents factors a 
tenir en compte en aquesta adjudicació, d`acord amb les bases que regeixen 
aquest concurs, i considerà que la proposició que reunia uns majors avantatges 
pels interessos de la corporació comarcal era la proposició presentada per la 



Unió Temporal d`Empreses OMS IBÈRICA S.A.-RWE IBÈRICA DE SANEAMIENTO S.A. 
 
Complerts tots el tràmits administratius que l`expedient comporta, la Sra. 
presidenta sotmet la proposta d`adjudicació a la consideració i aprovació dels 
presents i pren la paraula, en nom del Grup corporatiu del PSC, el senyor Mas i 
Bentanachs, per a ratificar-se en el criteri ja defensat en el seu dia, 
respecte al problema de fons que hi ha darrera d`unes actuacions ja consumades 
que s`han dut a terme sense tenir en compte l`opinió dels ajuntaments afectats 
pel servei; per aquesta raó, i perquè considera que la delegació 
d`Administració Actuant feta al Consell Comarcal per part de la Junta de 
Sanejament no és massa clara, el Sr. Mas anuncia que el seu vot serà en contra 
de l`adjudicació.. 
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la 
Comissió Informativa d`Infrastructures, per 14 vots a favor i 2 vots en contra, 
ACORDA: 
 
Primer. Declarar vàlida la licitació, i adjudicar definitivament el contracte a 
la Unió Temporal d`Empreses OMS IBÈRICA S.A.- RWE IBÈRICA DE SANEAMIENTO S.A, 
pel preu de 12.686.935 PTA, per a la prestació dels serveis d`explotació de 
l`estació depuradora d`aigües residuals de Montferrer, d`acord amb el plec de 
bases aprovat en el seu dia per la corporació comarcal i conformement amb la 
proposta de la U.T.E. adjudicatària. 
 
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 227 11 del Pressupost 
comarcal de l`exercici de 1994. 
 
Tercer. Que aquest acord sigui notificat a la U.T.E. contractista en el termini 
de deu dies i que sigui requerida perquè, dins del deu dies següents al de la 
data en què rebi la notificació, acrediti davant d`aquesta corporació, d`acord 
amb el que estableix el paràgraf 3 de l`article 27 del Reglament General de 
Contractació de l`Estat, la seva constitució formal i presenti el document que 
justifiqui haver constituït la garantia definitiva i, un cop complert aquest 
tràmit, concorri a formalitzar el corresponent contracte administratiu. 
 
Quart. Facultar la Sra. presidenta de la corporació perquè en nom i 
representació del Consell Comarcal procedeixi a la signatura del contracte.  
 
 
II. ADJUDICACIÓ DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L`OBRA "NOU ACCÉS A FÍGOLS 
DES DEL PONT D'ESPIA, 2A. FASE" 
 
Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de 
l'obra anomenada "Nou accés a Fígols des del Pont d'Espia, 2a. fase" 
 
Celebrada la licitació el dia 16 de juny de 1994, sense adjudicació 
provisional, i traslladar l'expedient als serveis tècnics de la corporació, que 
emeten informe en el sentit que queda consignat a les actuacions. 
 
Atès també el dictamen emès per la Junta Comarcal de Contractació en el sentit 
de considerar, d'entre les ofertes presentades i mitjançant la valoració 
objectiva del conjunt de factors a tenir en compte en el concurs, la proposició 
núm. 4 de l'entitat SORIGUE SA com la més avantatjosa pels interessos de 
l'entitat. 



 
Atès també que l'oferta de l'esmentada empresa millora sensiblement el preu 
unitari per metre lineal pressupostat per a les obres complementàries de la 
carretera, consistents a la col.locació de proteccions i balisament en les 
marges del vial. 
 
Trobat l'expedient conforme, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte a 
l'entitat SORIGUE S.A., pel preu de 23.163.989 PTA, la realització de l'obra 
anomenada "Nou accés a Fígols des del Pont d'Espia, 2a. fase", d'acord amb el 
projecte tècnic i plecs de clàusules administratives i facultatives que 
regeixen aquest contracte. 
 
Segon. Autoritzat la despesa amb càrrec a la partida 601.12 del pressupost de 
l'entitat de l'exercici de 1994. 
 
Tercer. Que aquest acord sigui notificat a l'entitat contractista en el termini 
de deu dies perquè dins dels deu dies següents a la recepció de la notificació 
presenti el document que acrediti haver constituït la garantia definitiva i, un 
cop complert aquest tràmit, concorri, tot seguit, a formalitzar el corresponent 
contracte administratiu. 
 
Quart. Facultar la Sra. Presidenta de la corporació perquè, en nom i 
representació del Consell Comarcal, procedeixi a la signatura del contracte. 
 
 
III. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ EN PRECARI D`UN TERRENY PER A LA CONSTRUCCIÓ I 
HABILITACIÓ D`UNA AREA COMARCAL D`INFORMACIÓ TURISTICA 
 
El secretari general dóna lectura al certificat de l`acord tramès per 
l`Ajuntament de Montferrer i Castellbò, mitjançant el qual l`esmentada 
corporació municipal aprovà formalment la cessió en precari al Consell Comarcal 
d`una superfície de terreny de 250 m2 de cabuda per a ésser destinada a 
l`habilitació i construcció d`una àrea comarcal d`informació turística . 
 
Els presents són informats àmpliament dels termes en què ha estat plantejada 
aquesta cessió, fruit de la consulta escrita lliurada pel Consell a diversos 
ajuntaments de la comarca, i la Sra. Presidenta proposa al plenari que acordi 
acceptar la cessió esmentada en els mateixos termes en què ha estat plantejada 
i conformement amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d`Infrastructures.  
 
Sotmet la proposta a deliberació i pren la paraula, en primer lloc, el portaveu 
del Grup corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs, per a fer constar que, 
sense entrar-hi en la mera formalitat de l'acord que considera correcte, vol 
replantejar exclusivament la qüestió de fons que hi ha darrera del simple 
expedient per a expressar la seva rotunda oposició i disconformitat amb la 
forma d'actuar de l'equip de govern en un tema de gran importància per a la 
comarca, i considera un error greu no haver escoltat l'opinió d'altres 
administracions i dels sectors locals del comerç i del turisme interessats en 
el tema sobre el lloc objectivament més idoni per a ubicar l'àrea turística; 
lamenta l'ocasió perduda d'haver pogut col.laborar a nivell institucional i 



d'actuar en coordinació amb d'altres ajuntaments en aquesta matèria, bàsicament 
amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell el qual per raó de la seva major 
disponibilitat de mitjans humans i de recursos materials, es troba més 
capacitat per a comptar amb un centre de les mateixes característiques. 
 
En contestació a l'anterior intervenció del senyor Mas, la Presidenta senyora 
Majoral reitera el que ja es va manifestar en una passada sessió plenària 
respecte a la manca de resposta concreta de l'Ajuntament de la Seu quan se li 
va donar la possibilitat d'ofertar uns terrenys per aquesta finalitat; no hi va 
haber aleshores cap voluntat de fer-ho, diu, ni creu que tampoc existeixi en 
l'actualitat una intenció clara de cedir. 
 
El senyor Mas replica que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell en tot moment ha 
explicitat la seva ferma voluntat de col.laborar en un tema que, d'altra banda, 
sempre ha estat considerat de gran interès a nivell de relacions institucionals 
pel que significa de poder contribuir a crear un clima de cooperació, de bona 
entesa i de relació amistosa entre el personal de les diferents 
administracions; en aquest sentit, considera el conseller que s'ha perdut una 
bona oportunitat d'assentar un precedent positiu per a la posteritat ja que els 
polítics passen però les institucions romanen. 
 
El conseller de CIU, senyor Fierro i Rugall, diu que no és bo tractar de 
polititzar el tema i qualifica d'egoista la postura del senyor Mas en intentar 
d'entrebancar, per mòbils d'un inconfessable protagonisme, una iniciativa 
d'interès general a nivell de comarca i no entén perquè això ha de derivar en 
un fet negatiu de cara a la bona entesa i solidaritat entre el personal 
d'ambdues administracions; en definitiva, el senyor Fierro considera 
insolidària i poc respectuosa aquesta actitud envers l'Ajuntament de Montferrer 
i Castellbó que ha sigut l'únic que ha donat una resposta formal i expressa i 
ha fet una oferta concreta a la demanda formulada pel Consell Comarcal. 
 
El conseller, senyor Solans, abunda en l'argument anterior i considera 
inadmissible que es faci un plantejament del tema com el que ha fet el senyor 
Mas després d'haver transcorregut un període de tres mesos en què l'Ajuntament 
de la Seu va tenir l'oportunitat de pronunciar-se d'una manera clara i concreta 
sobre l'oferta de cessió i s'atreveix assegurar que, de no ser l'ofertant 
l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó, la postura del senyor Mas no seria, 
potser, la mateixa. 
 
Per al.lusions, el senyor Mas contesta que amb aquesta última apreciació no 
entén el que vol dir el senyor Solans ja que l'Ajuntament de la Seu no té res 
en contra de ningú i l'únic que es tractava era de fer un estudi conjunt entre 
totes les parts interessades sobre el lloc o llocs objectivament més idonis per 
a l'assentament de l'àrea turística i, un cop feta aquesta anàlisi, lliurar 
l'oportuna consulta sobre la disponibilitat de terrenys o instal.lacions, via 
que no s'ha seguit i sí, en canvi, s'ha elegit un lloc que, en opinió 
generalitzada i per un conjunt de circumstàncies desfavorables, no és el més 
adequat. 
 
La Sra. presidenta, considera suficientment debatut el punt de l'ordre del dia 
i, tot seguit, sotmet a votació ordinària la proposta de la Comissió 
d'Infrastructures, adoptant-se per tretze vots a favor i un vot en contra el 
següent ACORD: 
 



Primer. Acceptar la cessió en precari aprovada per l'Ajuntament de Montferrer i 
Castellbó en favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant l'acord 
plenari de data 15 de juny de 1994, d'un tros de terreny d'uns 250 m2 de 
superfície segregat d'una parcella de cabuda 6.444 m2, qualificada com a zona 
d'equipaments en el Pla Parcial del polígon industrial de Montferrer, a fi de 
destinar el terreny cedit a l'habilitació i construcció d'una àrea comarcal 
d'informació turistica. 
 
Segon. Facultra la Sra. presidenta de la corporació comarcal perquè formalitzi 
i signi amb l'administració cedent el corresponent document de cessió en el que 
es faran constar tots el condicionaments que aquesta cessió comporta i que 
estan explicitats en el propi acord municipal, així com els altres requisits 
que preveu el paràgraf 4 de l'article 75 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 336/1988, de 17 
d'octubre. 
 
Tercer. Traslladar certificació de la part dispositiva d'aquest acord a 
l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó per a la seva oportuna constància i als 
efectes de servir de convocatòria per a concórrer a la formalització del 
corresponent document administratiu de cessió.   
 
 
IV. SOL.LICITUD DE SUBVENCIO DINS DEL PROGRAMA DE COOPERACIO A LA 
INFORMATITZACIO 1994 
 
Tot seguit es llegeix una moció presentada per la Presidència relativa a la 
sol.licitud de subvenció dins del Programa de cooperació a la informatització 
de les corporacions locals per al 1994, expressada en els següents termes: 
 
Vista la convocatòria aprovada per Resolució del Departament de Governació de 
21 d'abril, publicada al DOGC núm. 1894 de 9 de maig de 1994, relativa al 
Programa de cooperació a la informatització de les corporacions locals per a 
l'exercici de 1994. 
 
Atès que aquest programa constitueix una continuació dels programes elaborats 
en exercicis anteriors, als quals aquesta corporació ja es va acollir en el seu 
moment obtenint diverses subvencions que han permès finançar els equipaments 
informàtics actualment existents. 
 
Atès, per altra banda, que a les convocatòries de 1992 i 1993 aquest Consell 
Comarcal va presentar el projecte de Xarxa Informàtica Comarcal, destinada a 
integrar els equips informàtics instal.lats en el Consell en una xarxa local i 
possibilitar la connexió dels ajuntaments amb la xarxa esmentada, el que ha de 
permetre que els ajuntaments accedeixin als fitxers, bases de dades i demés 
serveis informàtics que progressivament es vagin implantant des del Consell 
Comarcal. 
 
Atès que la majoria d'ajuntaments de la comarca, concretament els d'Alàs i 
Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i 
Tuixén, Montferrer i Castellbó, Organyà, Peramola, Pont de Bar, Ribera 
d'Urgellet, Valls d'Aguilar i la Vansa-Fornols, ja han manifestat formalment la 
seva adhesió al projecte. 
 
Atès que fins al moment aquest projecte només s'ha pogut executar parcialment, 



ja que les subvencions concedides no cobrien el finançament necessari i, en 
conseqüència, ha calgut anar-lo replantejant per tal d'adaptar les actuacions 
al finançament disponible i adequar-se a les constants variacions derivades 
dels progressos tècnics que s'han anat produint en aquest camp. 
 
Atesa la conveniència de formular un plantejament global i coherent que 
permeti, aprofitant la convocatòria del programa per al 1994, culminar el 
projecte en un termini raonable i que en aquest sentit la convocatòria 
d'enguany preveu al seu article 12 la possibilitat d'instrumentar convenis de 
col.laboració interadmi-nistrativa entre el Departament de Governació i els 
Consells Comarcals i que aquesta via permet ajustar de forma més realista els 
termes i condicions del projecte per assolir els seus objectius.  
 
Per tot l'exposat, aquesta Presidència, te l'honor de proposar al Ple l'adopció 
dels presents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l'actualització del Projecte de Xarxa Informàtica Comarcal i el 
pressupost corresponent, d'acord amb el document que figura com annex a la 
present Moció. 
 
Segon. Acollir-se a la convocatòria del Programa per a la informatització de 
les corporacions locals per al 1994 i sol.licitar, en conseqüència, les 
subvencions necessàries per al finançament del projecte esmentat, segons el 
detall que figura en el document annex. 
 
Tercer. Adreçar-se als ajuntaments que fins al moment no han manifestat 
expressament la seva adhesió al projecte esmentat per oferir-los l'oportunitat 
de fer-ho amb motiu de la convocatòria d'enguany, si ho desitgen. 
 
Quart. Sol.licitar a la Direcció General d'Administració Local, de conformitat 
amb el que preveu l'article 12 de la convocatòria, la formalització d'un 
conveni de col.laboració interadministrativa per a l'instrumentació de la 
participació tècnica i econòmica necessària per a l'efectivitat d'aquest 
projecte. 
 
La transcrita moció fou aprovada per unanimitat dels membres corporatius 
presents a la sessió. 
 
 
V. PROGRAMA DE DINAMITZACIO LABORAL 
 
Vista l'Ordre de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya de 
data 21 de març de 1994 (DOGC núm. 1879 de 30-3-94), per la qual es regulen els 
programes d'ocupació i formació ocupacional del Departament de Treball i es 
desplega el Decret 45/1989, de 13 de març, modificat pel Decret 204/1990, de 30 
de juliol,  
 
Atès que, a l'empara del programa de dinamització laboral previst al capítol 8 
de l'esmentada Ordre, aquest Consell Comarcal solicità l'oportuna subvenció per 
a continuar rebent per a enguany la dotació econòmica necessària que cobreixi 
el cost del tècnic que té contractat aquesta corporació per a dur a terme les 
tasques de dinamització ocupacional a la comarca. 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Sra. presidenta, adoptà el 



següent ACORD: 
 
Primer. Ratificar la sol.licitud cursada en el seu dia per aquest Consell 
Comarcal a fi d'acollir-se al programa de dinamització laboral previst al 
capítol 8 de l'Ordre de 21 de març de 1994 i d'obtenir l'oportuna subvenció per 
a fer front a la dotació econòmica del tècnic contractat per la corporació 
comarcal, encarregat d'executar les tasques de dinamització econòmica a la 
comarca . 
 
Segon. Comprometre's aquest Consell Comarcal a què la totalitat de la subvenció 
atorgada per aquest concepte es destinarà únicament i exclusivament a les 
despeses resultants de la dinamització ocupacional.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,20 
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. 858759 al 
núm. 858765, i comprèn un total de 7 folis, numerats del 77 al 83. 
 
La Seu d'Urgell, 8 de setembre de 1994 
 
EL SECRETARI 


