
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 13 d'octubre 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, Il.lma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Moliné, 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 Sinfreu i Pascuet 
- Mercè Cases i Torra 
 
 
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 Jordi Ribó i Ortodó, 
Antoni Capdevila i Tarradellas i Ignasi Argerich i Gibert. 
 
S'hi troba també present l`interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea, i els senyors Joan Gurrera i Lluch i Godofredo Garcia i Grasa, 
enginyer de camins i enginyer tècnic industrial, respectivament, de la 
plantilla de la corporació, convocats aquests dos últims expressament per la 
presidència per tal d'informar verbalment en aquells assumptes que fan 
referència a l'àrea d'infrastructures. 
 
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. 
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó. 
 
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: 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació. 
 



2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 1993 
 
Fou presentat a la consideració del plenari corporatiu el Compte general dels 
pressupostos, integrats pel de la pròpia entitat i pel de l'entitat Iniciatives 
Alt Urgell SA (IAUSA) corresponent a l'exercici de 1993, degudament rendit i 
dictaminat per la Comissió Especial de Comptes,  
 
El conseller ponent de l'àrea de finances, senyor Vila i Baraut, informa els 
presents dels resultats que presenten aquests comptes, els justificants dels 
quals i documentació anexa han estat a la disposició dels senyors consellers en 
l'oficina de la intervenció comarcal per al seu examen i consulta, i el senyor 
secretari certifica que durant el període d'exposició pública del compte 
general no ha estat presentada ni tramesa cap reclamació ni observació en 
relació amb el mateix. 
 
Demanats per alguns consellers puntuals aclariments sobre qüestions tècniques 
referents a la documentació consultada, la Sra. presidenta obre un torn de 
paraules i intervé el portaveu del grup del PSC, senyor Mas i Bentanachs, per 
assenyalar un fet positiu que caldria destacar després de verificar una anàlisi 
objectiva i crítica d'aquest compte general en relació amb els d'exercicis 
anteriors, com és de comprovar de forma satisfactòria que s'ha avançat en la 
contenció de determinades despeses corrents i que s'han corregit una sèrie 
d'aspectes negatius que s'havien detectat a l'hora de censurar els comptes dels 
dos darrers anys. Per contra, destaca el conseller un altre fet que considera 
preocupant i que és el derivat del considerable volum que presenta la suma de 
romanents pendents de cobrament, pel risc que això entranya per a la bona marxa 
financera de l'entitat, si l'efectivitat d'una gran part d'aquests crèdits 
resultés en la pràctica fallida i no es correspongués amb la veritable realitat 
del muntant consignat d'ingressos pendents de realitzar. 
 
Alhora, i en relació als comptes específics de la societat pública Iniciatives 
Alt Urgell SA, el senyor Mas ratifica les consideracions ja exposades amb motiu 
de l'aprovació dels pressupostos d'enguany pel que fa als pobres resultats que 
presenta, a la seva escassa operativitat i a la necessitat que hi ha 
d'insuflar-li un nou impuls.   
 
Per tot això, el Sr. Mas anuncia el vot d'abstenció del seu grup al Compte 
general de l'exercici 1993 
 
I, no havent-se produït cap més intervenció, la Sra. presidenta sotmet a 
votació ordinària l'aprovació del Compte general de pressupostos de l'exercici 
1993, essent aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, les 
dels membres corporatius del grup del PSC. 
 
 
3. RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI 
 
Examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns, drets i 
obligacions d'aquesta entitat, redactada pel secretari, així com la proposta de 
la Comissió Informativa de Finances, el Ple del Consell Comarcal, adoptà, per 
unanimitat, el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns, drets i obligacions 
d'aquesta entitat, referida al 31 de desembre de 1993, l'import del qual queda 



fixat en 602.935.424 pessetes, en incorporar-hi les altes, que ascendeixen a 
363.973.642 pessetes i deduir-hi les baixes, que ascendeixen a 12.522 pessetes. 
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l'inventari, autoritzada pel 
secretari i amb el vist-i-plau de la Sra. presidenta, a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i al Govern Civil de Lleida, d'acord 
amb el que estableixen, respectivament, els articles 105-3 del Decret 336/1988, 
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i 86 del Text 
Refós de les Disposicions Vigents en Matèria de Règim Local, aprovat per Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL D'UN PROJECTE D'ABOCADOR DE TERRES I PEDRES 
 
En relació a les actuacions a dur a terme per aquest Consell Comarcal en el 
marc de les competències municipals delegades en matèria de protecció del medi, 
i en aplicació de l'Ordenança tècnica i de policia reguladora dels abocaments 
de terres i productes residuals de la construcció, el Plenari corporatiu, vist 
l'informe lliurat pels serveis tècnics de la corporació i atès el dictamen de 
la Comissió Informativa d'Infrastructures, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, inicialment, el projecte tècnic presentat pel senyor Francisco 
Pelegrina Barbero, titular de la finca anomenada "El Clot del Manyà", ubicada a 
la solana del Rebollé i Costa de Segre, del terme municipal de Ribera 
d'Urgellet, comprensiu del programa d'execució i restauració d'un abocador de 
terres i pedres a l'expressada finca. 
 
Segon. Fixar provisionalment en la quantitat de 486.500 PTA, l'import de la 
fiança que, en compliment de l'article 6 de l'ordenança tècnica, i per tal de 
garantir la correcta execució de les mesures de protecció del medi ambient i 
dels treballs de restauració inclosos al projecte, haurà de constituir el 
particular, abans del començament de les obres, en la caixa de la corporació 
comarcal i en qualsevol de les formes admeses en dret. 
 
Tercer. Exposar al públic el projecte inicialment aprovat durant el termini de 
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al taulell d'edictes de l'entitat i al 
Butlletí Oficial de la Província, per tal d'atendre reclamacions i/o 
al.legacions, en el ben entès que, en el cas de no presentar-se durant el 
període expositori, l'acord inicial d'aprovació s'entendrà automàticament 
elevat a definitiu. 
 
 
5 i 6. PROJECTE D'UN CENTRE D'ALEVINATGE A LA FONT CERDANA. SOLLICITUD DE 
SUBVENCIÓ AL DARP. 
 
A proposta de la Sra. presidenta, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat 
ACORDA: 
 
Primer. Prestar expressa conformitat a la memòria valorada presentada per la 
Societat de Caça i Pesca de l'Alt Urgell, amb vista a la construcció del Centre 
d'Alevinatge de la Font Cerdana a ubicar al terme municipal d'Estamariu, la 
finalitat del qual és l'habilitació d'una instal.lació destinada a la incubació 
d'ous i l'engreix d'alevins de truita fins 3 a 5 cm de mida, actuació que 
comportarà una sèrie d'avantatges dirigides afavorir la repoblació piscícola, 



la protecció de la truita autòctona mediterrània de l'Alt Urgell, la selecció 
de dades, mides i llocs, d'educació ambiental i la possibilitat de crear nous 
llocs de treball a la zona. 
 
Segon. Aprovar un projecte de conveni de mútua col.laboració entre el Consell 
Comarcal i la Societat de Caça i Pesca de l'Alt Urgell per tal d'establir les 
bases del finançament en la construcció d'aquest centre, i facultar la Sra. 
presidenta de la corporació perquè pugui signar aquest conveni i realitzar tots 
aquells actes de gestió que siguin necessaris en ordre a la seva plena eficàcia 
i compliment. 
 
Tercer. Condicionar, això no obstant, la formalització i signatura d'aquest  
conveni a la conformitat expressa que pugui prestar al projecte l'Ajuntament 
d'Estamariu, al qual li serà tramès un exemplar de la memòria valorada per tal 
d'aconseguir, si escau, la preceptiva aprovació de la corporació municipal. 
 
Quart. Acollir-se aquest Consell Comarcal, a resultes de l'esmentada 
conformitat expressa al projecte per part de l'Ajuntament d'Estamariu, a 
l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, de data 21 de febrer de 1994 (DOGC núm. 1868 de 4-3-1994), sobre 
l'establiment d'ajuts en l'àmbit del medi natural i, al seu empar, sol.licitar 
l'oportuna subvenció en la línia d'ajuts adreçats al foment de la fauna 
piscícola, i facultar la Sra. presidenta perquè cursi la corresponent 
sol.licitud i acompanyi la documentació prevista en l'esmentada ordre.  
 
 
7. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. presidenta informa sobre l'escrit tramès per l'empresa "Hot Shots 
Paintball" demanant col.laboració per aplegar fons destinats a facilitar 
l'operació a l'estranger d'una jove esportista de Solsona que va quedar 
paralitzada en una cadira de rodes i que precisa d'una operació molt complicada 
que costarà al voltant dels vint milions de pessetes entre intervenció i 
recuperació; per aquesta lloable causa es celebrarà a les instal.lacions de 
Valldan (a 4 Km. d'Oliana) un campionat de Catalunya de l'especialitat (jocs de 
guerra amb boles de pintura) i es demana l'ajut econòmic que les institucions i 
particulars puguin prestar, per a la qual cosa l'associació posa a disposició 
dels possibles donants un número de telèfon de contacte i faciliten el número 
dels comptes bancaris en els quals es poden ingressar els donatius. 
 
Tot seguit, la Sra. presidenta facilita un ampli resum de les actuacions que, a 
nivell de comarca, han estat presentades per a la seva inclusió dins dels 
diferents programes que subvenciona la Unió Europea: Objectiu 5 b), Interreg II 
i Leader II. 
 
Menció especial mereix el Programa de Desenvolupament Rural de l'Objectiu 5b de 
Catalunya del període 1994/1999, respecte al qual ja ha estat facilitada per 
escrit una informació concreta sobre la proposta elaborada, si bé de forma 
provisional, havent estat seleccionats diferents projectes, tant a nivell 
municipal com comarcal. Pel que fa a les actuacions comarcals s'inclouen 
inicialment la totalitat de les inversions sol.licitades, cosa que ha de 
constituir, de bon principi, un motiu de satisfacció i una bona notícia per a 
la comarca. 
 



No s'ha formulat cap prec ni pregunta per part dels senyors consellers 
assistents. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,15 
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. 858777 al 
núm. 858781, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 95 al 99. 
 
La Seu d'Urgell, 11 de novembre de 1994 
 
EL SECRETARI 


