
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia quatre d'agost 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: 
 
- 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 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Jordi Ribó i Ortodó 
- 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, 
Joan Busquets i Grau, Antoni Capdevila i Tarradellas i Mercè Cases i Torra. 
 
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. CONCURS PER A L'ADJUDICACIO DE L'OBRA "CAMI D'ACCES A LA BASTIDA D'HORTONS 
DES DE LA SEU D'URGELL" 
 
Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de 
l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació de l'accés a la Bastida d'Hortons 
des de la Seu d'Urgell". 
 
Celebrada la licitació el dia 4 d'agost 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. 3 de l'entitat CUBIERTAS Y MZOV S.A. com la més avantatjosa pels 
interessos de l'entitat. 
 
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 CUBIERTAS Y MZOV, S.A. pel preu de 45.451.787 PTA, IVA inclòs, per a 
la realització de l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació de l'accés a la 
Bastida d'Hortons des de la Seu d'Urgell", d'acord amb el projecte tècnic i 
plecs de clàusules administratives i facultatives que regeixen aquest 
contracte. 
 
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 601.11 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. 
 
II. SOLLICITUDS DE SUBVENCIONS AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT A L'EMPARA DE 
L'ORDRE DE 26 DE MAIG DE 1994 
 
Degudament informats per la Sra. presidenta, i a petició seva, els presents 
acordaren retirar la proposta d'acollir-se a la subvenció objecte d'aquesta 
convocatòria, tenint en compte que el servei que es tractava de cobrir 
mitjançant l'adquisició d'una màquina de recollida i càrrega de contenidors de 
paper i de vidre, serà atès previsíblement per la mateixa empresa que es farà 
càrrec de l'aprofitament i explotació d'aquestes deixalles. 
 
III. INFORMES TECNICS SOBRE RESTAURACIO D'ABOCADORS DE PEDRES I TERRES I 
APROVACIO DE NOUS PROJECTES 
 
Pels serveis tècnics del Consell Comarcal són lliurats diferents informes en 
relació a les mesures complementàries que, en conguència amb les visites 
d'inspecció fetes pels serveis de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 
cal traslladar als titulars d'abocadors de terres i pedres existents a la 
comarca, de cara a la seva correcta restauració, i també són presentats a la 
consideració del Plenari alguns projectes nous per a la seva aprovació inicial 
per la corporació, seguint el procediment que, als efectes de la preceptiva 
tramitació, assenyala la vigent Ordenança tècnica i de policia reguladora 
d'aquests tipus d'abocaments. 
 
Sotmesos els expedients per la senyora presidenta a la deliberació del Plenari 
corporatiu, pren la paraula el conseller senyor Mas per a explicitar el seu vot 
d'abstenció en aquest punt de l'ordre del dia en considerar que, segons la seva 
opinió, el nombre d'abocadors d'aquestes caracteristiques a l'àrea central de 
la comarca resulta excessiu, cosa que incideix de forma negativa en el medi 
ambient i en la imatge estètica i paisagística de la zona.  
 
El conseller responsable de l'àrea d'infrastructures, senyor Solans i Navarro, 
comparteix, en part, l'opinió del senyor Mas en el sentit d'expressar la 
conveniència de no autoritzar més abocadors d'aquesta naturalesa fins que no 
s'acabin de restaurar els ja existents i diu que els expedients objecte 



d'examen tracten precisament d'establir les mesures més adients per tal de 
garantir la plena rehabilitació de les superficies actuals afectades per 
aquests abocaments i de restaurar els terrenys de la forma més correcta 
possible; per tant, no es tracta tant de concedir noves autoritzacions sinó 
d'imprimir una major celeritat en els treballs de restauració que, al cap i a 
la fi, és l'objectiu que persegueix el Consell Comarcal emparant-se en 
l'Ordenança tècnica aprovada, en el seu dia, per la corporació. 
 
Concloses les intervencions sorgides al fil d'aquests expedients, el Ple del 
Consell Comarcal, per 14 vots a favor, cap en contra i una abstenció, adoptà 
els segënts ACORDS: 
 
Primer. Aprovar els informes emesos pels serveis tècnics de la corporació 
tocant les mesures que, en relació a la continuació dels treballs de 
restauració dels abocadors anomenats "la Borda" d'Adrall (terme municipal de 
Ribera d'Urgellet) i "Llau de la Trobada" de la partida de Sant Bartolomé 
(terme municipal de Montferrer i Castellbó), caldrà comunicar als seus 
respectius titulars i promotors, senyora Lluïsa Gasset i Aleix i senyor Rosend 
Espunyes i Bullich. 
 
Segon. Aprovar inicialment, amb les mesures i condicionaments que s'assenyalen 
als informes dels serveis tècnics comarcals, els plans de restauració 
continguts als projectes presentats i relatius als següents abocadors de pedres 
i terres: 
 
a) "Prat de les Mates", corresponent a la finca propietat de l'empresa FOACSA i 
ubicat a la zona de la gravera d'Alàs (terme municipal d'Alàs i Cerc) 
 
b) Abocador de l'empresa "Aridos y Derivados del Cemento S.A." (ADECSA), ubicat 
a la partida "Cal Cubano" del terme municipal d'Arsèguel. 
 
c) "Normaniu", corresponent a la finca propietat del senyor Josep Puig i Augé, 
ubicat al Pla de Sant Tirs (terme municipal de Ribera de l'Urgellet). 
 
Tercer. Sotmetre a informació pública, mitjançant anuncis al tauler d'edictes i 
al Butlletí Oficial de la Província els anteriors projectes d'execució i 
restauració de terrenys, durant el termini de 15 dies que assenyala a l'article 
5.4 de l'Ordenança tècnica vigent, amb el ben entès que, transcorregut 
l'esmentat termini sense haver-hi reclamacions, l'acord inicialment adoptat 
esdevindrà definitiu. 
 
Quart. Donar conformitat a l'informe sobre les mesures de restauració 
proposades pels serveis tècnics del Consell Comarcal, pel que fa a la petició 
cursada per l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet a fi d'acondicionar amb materials 
provinents de desmunts, terres i pedres la parcella núm. 52 de Culinobes, de 
titularitat municipal, per tal d'habilitar-la com a zona de descans, esbarjo i 
pic-nic, mesures que seran traslladades a la corporació promotòria per a la 
seva oportuna constància i compliment, d'acord amb l'Ordenança tècnica vigent 
en l'àmit comarcal. 
 
IV. AUTORITZACIO D'US PER PART DE LES ADF DE LA COMARCA DE LA XARXA DE 
COMUNICACIONS (REPETIDORS I EMISSORES) 
 
Atès que el Consell Comarcal, a través de diferents convenis de cooperació 



signats amb la Direcció General de Planificació i Acció Territorial del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, i en el marc dels programes d'actuació adreçats als petits nuclis i 
al poblament disseminat, va adquirir un conjunt de bases emissores, telèfons 
mòbils i 3 repetidors que han estat distribuïts per diferents punts de la 
comarca amb la finalitat de racionalitzar la xarxa de comunicacions i de dotar 
amb aquests equipaments tots aquells petits nuclis habitats que, en raó al seu 
aïllament geogràfic i de dificil accés, precisen tenir cobertes les seves 
necessitats, principalment en casos d'emergència i d'incomunicació, tan 
freqüents en èpoques de plujes torrencials i de nevades. 
 
Atesa la conveniència de dinamitzar d'una forma efectiva i coordinada la 
utilització i conservació de la xarxa de comunicacions en col.laboració amb les 
Associacions de Defensa Forestal (ADF) constituïdes a la comarca, organismes 
que, en raó a les seves específiques funcions i a la seva major proximitat als 
nuclis disseminats de les zones a les quals abasta la seva activitat, són els 
més idonis per a dur a terme una gestió eficaç en l'aprofitament i utilització 
de la xarxa. 
 
Vista la bona disposició expressada pels Presidents de les quatre ADF existens 
al territori, en establir una línia de col.laboració amb el Consell, com a 
corporació titular de les instal.lacions, per tal d'assolir objectius de la 
màxima remptabilidad i eficàcia en la utilització i conservació de la xarxa de 
comunicacions distribuïda per tota la comarca, 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió 
Informativa d'Infrastructures, i per unanimitat dels 15 membres corporatius 
presents a la sessió, ha pres el següent ACORD: 
 
Primer. Oferir a les quatre Associacions de Defensa Forestal radicades a la 
comarca l' autorització necessària per a poder utlitzar els repetidors, les 
bases emissores i els telèfons mòbils dels quals és titular l'ens comarcal i 
que formen part de la xarxa de comunicacions distribuïda per diferents punts de 
la comarca. 
 
Aquesta utilització, en cas d'ésser acceptada per les ADF, 
s'instrumentalitzarà, en el seu dia, mitjançant l'atorgament a cadascuna 
d'aquelles de la corresponent llicència per a la utilització de béns de domini 
públic, en els termes que determinen els articles 53 i següents del Reglament 
del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret de la Generalitat 336/1988, 
de 17 d'octubre, i restarà sotmesa als següents condicionaments: 
 
a) La gestió en la utilització de la xarxa s'exercirà per les ADF dins del 
territori a què abasta la jurisdicció de cadascuna d'elles, si bé el Consell 
Comarcal actuarà com a organisme centralitzador de consultes i prestador 
d'assessorament, a través dels seus propis tècnics, en totes aquelles 
incidències que puguin presentar-se a resultes d'aquesta utilització, i també  
anirà al seu càrrec, previ el consentiment de les ADF gestores, la 
formalització i seguiment de les relacions contractuals que caldrà establir amb 
l'empresa encarregada dels treballs de conservació i reparació de la xarxa. 
 
b) Les ADF, per altra banda, assumiran, amb el seus recursos propis i a través 
d'un repartiment proporcional a la infrastructura de què cadascuna d'elles 
disposa dins del territori que abasta, totes les despeses que puguin derivar-se 



de la utilització, manteniment i conservació de les instal.lacions i aparells  
cedits en ús pel Consell Comarcal.  
 
Segon. Traslladar certificat d'aquest acord a les ADF interessades als efectes 
de què prestin, si s'escau, la seva acceptació a la utilització proposada i a 
les condicions en què aquella se formula. 
 
Tercer. En cas d'acceptació per part de les ADF, facultar la Sra. presidenta 
del Consell, perquè, mitjançant el compliment dels requisits que per la 
utilització dels béns de domini públic estableix l'esmentat Reglament del 
Patrimoni dels ens locals, i amb els condicionaments que es determinen al punt 
1r. d'aquest acord, atorgui les corresponents llicències d'ús a cadascuna de 
les quatre ADF constituïdes a la comarca, amb especificació del material a 
utilitzar per cada ADF, d'acord amb la ubicació que té dins del territori a què 
abasta la seva jurisdicció. 
 
V. CONVOVCATORIA DE CONCURS PER A LA CONCESSIO DEL SERVEI DE RECOLLIDA I 
TRANSPORT D'ESCOMBRARIES ALS MUNICIPIS DE JOSA I TUIXEN I DE LA VANSA I 
FORNOLS. PLEC DE CLAUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES I TECNIQUES. 
 
Atès que els Ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols, mitjançant 
acords dels seus Plenaris de dates 25 de juliol i 6 de juliol d'enguany, 
respectivament, sol.licitaren d'aquest Consell Comarcal, a l'empara de 
l'article 59 del Programa d'Actuació Comarcal vigent i en el marc del conveni 
amb la Diputació de Lleida sobre delegació de l'exercici de competències en 
matèria d'assistència i cooperació municipal, l'elaboració i redacció d'un Plec 
de condicions econòmico-administratives i tècniques per a regular la concessió 
del servei de recollida i transport d'escombraries dins del territori a què 
abasta la jurisdicció d'ambdòs municipis. 
 
Atès que aquests acords inclouen també la delegació expressa perquè el Consell 
Comarcal pugui fer-se càrrec de tota la tramitació administrativa que aquesta 
contractació comporta, des de l'aprovació dels plecs de condicions de la 
licitació fins a la resolució de l'adjudicació pel propi ens comarcal. 
 
Atès que amb aquesta decisió adoptada les corporacions municipals interessades 
el que pretenen és confiar en el Consell Comarcal la realització de tot aquest 
procés contractual, amb vista a garantir una major objectivitat i imparcialitat 
a l'hora de resoldre sobre l'adjudicació del servei. 
 
Atès que, en base a la voluntat expressada per les dues corporacions 
interessades, els serveis tècnics i jurídics del Consell Comarcal redactaren el 
Plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques que haurà de regir 
aquest concurs, el qual se sotmet a la consideració del plenari corporatiu 
comarcal, un cop informat favorablement per la Comissió d'Infrastructures. 
 
Vista aquesta exposició de fets i a proposta de la Sra. presidenta, el Ple del 
Consell Comarcal, per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Primer. Acceptar aquest Consell Comarcal, en l'ambit de les funcions 
d'assistència i cooperació municipal que li són pròpies, l'encàrrec fet pels 
Ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols per a la redacció del Plec 
de clàusules econòmico-administratives i tècniques que haurà de regular la 



concessió dels serveis de recollida i transport d'escombraries per als nuclis 
de població que integren ambdues valls, inclosa la delegació de competències 
per a l'aprovació de l'esmentat Plec així com per a la continuació dels tràmits 
de licitació fins arribar a l'adjudicació del concurs pel propi òrgan 
corporatiu comarcal competent. 
 
Segon. En la seva conseqüència, aprovar el Plec de condicions jurídico-
econòmiques i tècniques que haurà de regir el servei de recollida i transport 
d'escombraries dels municipis de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols, i 
disposar la seva exposició al públic durant un termini de quinze dies al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya perquè es puguin presentar reclamacions,que seran resoltes per la 
corporació. 
 
Tercer. Convocar concurs per a l'adjudicació, mitjançant concessió, dels servei 
abans esmentat, i publicar simultàniament l'anunci de licitació en la forma 
prevista a l'article 122.2 del text refòs de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/196, de 18 
d'abril, i procedir a la tramitació corresponent fins a l'adjudicació. 
 
VI. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST COMARCAL CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 1993 
 
Els presents es donaren per assabentats del Decret de Presidència núm. 12/1994, 
de data 20 de juliol d'enguany, pel qual queda aprovada la liquidació del 
pressupost d'aquesta corporació comarcal corresponent a l'exercici 1993, amb el 
resum següent:  
 
- Existència en caixa el 31-12-1993 .........   8.919.128 PTA 
 
- Pendent de cobrament a la mateixa data .... 764.728.112 PTA 
 
      SUMA .................................. 773.647.240 PTA 
 
- Pendent de pagament a la mateixa data ..... 768.006.836 PTA 
 
      SUPERAVIT acumulat ....................   5.640.404 PTA 
 
Desgloç del superàvit acumulat : 
 
Superàvit exercicis anteriors ...............   5.286.657 PTA 
 
Superàvit de l'exercici 1993 ................     353.747 PTA 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,15 
hores, de la qual s'estén la present acta que és signada per la senyora 
presidenta, amb mi el secretari. Certifico. 
 
   LA PRESIDENTA                                    EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858766 al 



núm. 858771, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 84 al 89. 
La Seu d'Urgell, 9 de setembre de 1994 
EL SECRETARI 


