
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 1O de novembre 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, Ilma. Sra. Ma.Dolors Majoral i 
Molinè i hi concorren els següents consellers: 
 
- 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 Joan Busquets i Grau, 
Jesús Fierro i Rugall, 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.  
 
Assisteixen amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents:  
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó. 
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols 
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Joan Blasi i Planes, alcalde de Valls del Valira 
 
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. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
 
 



2. EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDITS AL PRESSUPOST DE L'ENTITAT DE L'EXERCICI 
1994 
 
Es presentat a la consideració del plenari corporatiu l'expedient núm.1/94 
sobre modificació de crèdits al pressupost de l'entitat d'enguany, amb càrrec a 
majors ingressos i mitjançant transferències, ampliació i generació de crèdits, 
degudament informat per la intervenció comarcal i dictaminat per la Comissió 
Comarcal de Finances i Règim Interior. 
 
La Sra. presidenta sotmet a la deliberació del consistori l'expedient esmentat, 
i obert el corresponent debat, pren la paraula el portaveu del grup corporatiu 
del PSC, senyor Mas i Bentanachs, per realitzar determinades connotacions 
referents a les transferències de crèdit que figuren a la primera part de 
l'expedient i que considera en la seva majoria simples retocs, no obstant el 
qual vol significar, a través de l'examen general que el seu grup va fer 
d'aquestes modificacions, el mal d'ulls que produeix el fet de comprovar 
l'augment que experimenten determinades partides, com ara les relatives a 
despeses telefòniques, subministraments i dietes, en detriment d'altres 
despeses molt més productives que constitueixen la raó principal de ser i del 
paper que han d'omplir els consells comarcals com a administracions 
fonamentalment adreçades a prestar col.laboració i suplir serveis principalment 
en tots aquells petits municipis que per la seva limitació de mitjans tenen 
dificultats o es veuen impossibilitats de prestar-los; tal és el cas de la 
disminució que experimenten partides com ara la d'assistència tècnica per la 
redacció de projectes i que donen la imatge d'una sensació d'insuficiència en 
la prestació d'aquests serveis. 
 
A la vista de les consideracions anteriors, el Sr Mas manifesta que el seu grup 
corporatiu no pot votar favorablement la proposta de modificacions  
 
I, no havent-hi més intervencions, el Ple del Consell Comarcal, mitjançant 
votació ordinària i per majoria simple de 10 vots a favor i 4 vots en contra, 
adopta el següent ACORD:  
 
Primer. Aprovar les següents modificacions de crèdit al pressupost de l'entitat 
del corrent exercici: 
 
1. Transferències de crèdit 
 
Classificació funcional                                                      
                                                   PROPOSTA    PROPOSTA 
PARTIDA      DENOMINACIO                           ALTA       BAIXA 
 
111  23000   Dietes de càrrecs electes            950000 
121  22000   Despeses d'oficina                   500000 
121  22200   Serveis de comunicacions             450000 
121  22713   Contractes de prestació de serveis   400000 
121  23001   Dietes de personal                  1260000 
121  23101   Desplaçaments de personal            365000 
324  20200   Lloguer Oficina Benestar Social      153476 
324  22110   Subministraments UBASP               250000 
324  22111   Subministraments Benestar Social     100000 
433  21200   Edificis                              60000 
511  21400   Vehicles                              90000 



521  62301   Proj. Comunicacions Radio-tel.nuclis  11949 
711  22620   Denominació comarcal d'origen        407529 
751  22619   Activitats divulgació-dinamització  2099193 
111  16001   Quotes patronals SS                             154348 
111  22400   Assegurances                                    195719 
111  22603   Jurídics                                        100000 
121  13000   Retribucions personal laboral                   210824 
121  16000   S.S. - Personal laboral                         584442 
121  22001   Publicacions i biblioteca                       150000 
121  22002   Aplic. informàtiques i cursos                   100000 
121  62500   Mobiliari i equipament d'oficina               1250000 
123  13001   Complem. coordinació personal laboral            85551 
224  16000   S.S. - Personal laboral                          44768 
324  13000   Retribucions personal laboral UBASP             500000 
324  16000   S.S. - Personal laboral UBASP                   250000 
324  62501   Mobiliari i equip d'oficina                     154309 
324  62502   Mobiliari Centre Estimulació Precoç             250000 
433  22100   Energia elèctrica                               207421 
441  13000   Retribucions personal laboral                   451218 
441  16000   S.S. - Personal laboral                         149681 
444  13000   Retribcuions personal laboral                   126112 
444  16000   S.S. - Personal laboral                          19243 
444  22402   Assegurances vehicle                             97238 
451  48904   A entitats culturals, socials...comarca         100000 
451  62503   Equipaments culturals                           750000 
461  13000   Retribucions personal laboral                    84663 
461  16000   S.S. - Personal laboral                          27639 
462  16001   Quotes patronals - Personal funcionari           51926 
511  16000   S.S. - Personal laboral                         239287 
511  16001   Quotes patronals - Personal funcionari           61015 
511  22712   Assistència tècnica redacció projectes          500000 
611  12000   Retribucions bàsiques personal laboral          201743 
                                                   ================= 
                     TOTAL ALTES / BAIXES ........ 7097147  7097147 
                                              ================= 
 
 
2.- Ampliació de crèdits 
                                                CONSIGNACIO    AMPLIACIO 
PARTIDA      DENOMINACIO                          INICIAL      DE CREDITS 
 
444.226/12   Diputació de Lleida-Medi Ambient- 
             Argestues                                1000      2354625 
444.226/12   D.Medi Ambient-Prog.Educació Amb.    32510119       274601 
561.762/00   Obra 93/587-PG EMD Civís             82510479      3485402 
 
TOTAL MAJORS INGRESSOS NO PREVISTOS INICIALMENT: 6114628  
 
 
3.- Generació de crèdits per ingressos 
                                     CONSIGNACIO    GENERACIO 
PARTIDA      DENOMINACIO                          INICIAL      DE CREDITS 
 
731.637/01   Dep.Indústria-Prog.electr.rural 



731.637/02   PERC-94 
731.637/03                                           1000      13640536 
                     
                                                CONSIGNACIO    GENERACIO 
PARTIDA      DENOMINACIO                          INICIAL      DE CREDITS 
                   
731.637/01   PEUSA-PERC 94 
731.637/02                                                             
731.637/03                                           1000      20526722 
 
452.452/01   D.G.Esports-Subv.Consell Esportiu   32510119       2330000 
 
412.624/01   Dep. Sanitat-Conveni UMAP               1000       7000000 
 
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS: ....   43497258  
 
Resum de les modificacions: 
 
1.- Transferències de crèdit:  7097147 PTA 
2.- Ampliació de crèdits....:  6114628 PTA 
3.- Generació de crèdits....: 43497258 PTA 
 
Segon. Donar a l'expedient, pel que fa a la modificació de crèdits mitjançant 
transferència, la tramitació a què fa esment l'article 42 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, en relació amb l'article 160.4 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, considerant-se aquest 
acord pres amb caràcter definitiu en cas de no presentar-se reclamacions 
durant el termini d'exposició pública. 
 
 
3. CONVOCATORIA I BASES DEL CONCURS PER A PROVEIR UNA PLAÇA LABORAL DE 
COORDINADOR/RA DE SERVEIS SOCIALS 
 
Presentades a la consideració dels presents les bases del concurs de mèrits 
per a proveir, mitjançant contracte laboral indefinit, una plaça de 
coordinador/a de serveis socials de la plantilla de personal de la 
Corporació, el Sr. secretari demana la paraula a la Sra. presidenta per a 
informar sobre determinats aspectes jurídico-administratius que planteja 
l'aprovació d'aquestes bases i la necessitat d'incloure prèviament el lloc de 
treball a contractar en la propera oferta pública d'ocupació, en tractar-se 
de la provisió definitiva d'un lloc de treball reservat a personal laboral de 
caràcter permanent o fix i preceptuar aquesta inclusió l'apartat a) de 
l'article 18 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, 
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Acceptat l'informe de secretaria i, a proposta de la Sra. presidenta, el Ple, 
per unanimitat, acorda deixar pendent de resoldre el punt de l'ordre del dia 
fins que no sigui aprovada l'oferta pública pública d'ocupació del pròxim 
exercici.   
 
 
 
 
 



4. ADJUDICACIO CONCURS CONCESSIO SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT 
D'ESCOMBRARIES PER ALS MUNICIPIS DE JOSA I TUIXEN I DE LA VANSA I FORNOLS 
 
Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la concessió dels 
serveis de recollida i transport d'escombraries als municipis de Josa i 
Tuixén i de la Vansa i Fórnols. 
 
Celebrada la licitació el passat dia 5 d'octubre d'enguany, sense adjudicació 
provisional, i traslladat l'expedient als serveis tècnics del Consell 
Comarcal, que emeten informe en el sentit que queda consignat a l'expedient, 
considerant més favorable la proposició de GERMANS PLANAS SC. 
 
Trobat l'expedient conforme, el Ple del Consell Comarcal, acceptant el 
dictamen de la Junta Comarcal de Contractació i per unanimitat dels 14 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA : 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte 
a GERMANS PLANAS SC, pel preu de DOS MILIONS DUES-CENTES CINQUANTA MIL 
PESSETES (2.250.000 PTA), per a la concessió dels serveis de recollida i 
transport d'escombraries als municipis de Josa i Tuixén i La Vansa i Fórnols, 
d'acord amb el plec de condicions jurídiques, econòmiques i tècniques que 
regeixen aquesta concessió i prescripcions relatives a serveis complementaris 
i addicionals proposats per l'adjudicatària en la seva oferta i que 
introdueixen una millora en la prestació, prescripcions aquelles que cadrà 
fer constar en el corresponent contracte administratiu de concessió a 
formalitzar entre les parts. 
 
Segon. Que aquest acord sigui notificat als ajuntaments beneficiaris del 
servei i a l'entitat contractista perquè en el termini dels deu dies següents 
al de la data en què rebi la notificació, presenti el document que acrediti 
haver constituït la garantia definitiva, d'acord amb el que estableix la 
clàusula 15 del plec de condicions, i sigui citada perquè el dia 12 de 
desembre i a l'hora de les 12 concorri a formalitzar el contracte 
administratiu a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.  
 
 
5. EXPEDIENT DE RECONEGUDA URGENCIA PER A L'ADJUDICACIO DE L'OBRA 
"SENYALITZACIO DE RUTES TURISTIQUES" 
 
Vist l'expedient sobre contractació directa d'obres de senyalització de rutes 
turístiques de la comarca per motius de reconeguda urgència, tramitat a 
l'empara de l'article 275-1-b) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, i en virtut del Decret de la Presidència núm. 
21/94 de data 26-10-94, pel que fa a l'adjudicació de les obres de 
senyalització de rutes turístiques. 
 
Atès que s'ha procedit a la tramitació de l'expedient en el qual es justifica 
raonadament la urgència, com a conseqüència de necessitats paleses que 
exigeixen una execució immediata, sense que es pugui aplicar la tramitació 
urgent regulada per l'article 267 de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, de les obres de senyalització de rutes turístiques, és procedent 
contractar directament, en substitució dels sistemes de selecció dels 
contractistes basats en els principis tradicionals de publicitat i difusió, 
les obres de què es tracta, per les raons adduïdes en el Decret de la 



Presidència i a través dels informes de la tècnica dinamitzadora de l'àrea i 
del secretari de la corporació. 
 
Atès que consta igualment a l'expedient de no haver estat possible consultar 
només que una empresa disponible disposada a realitzar les obres i plenament 
capacitada per a dur-les a terme . 
 
Atès l'article 275 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya; 
 
Atès que s'ha donat compliment als requisits expressats en les diferents 
normes vigents en la matèria, per a la justificació de la contractació 
directa de què es tracta, i s'ha arribat a la conclusió que aquesta 
contractació directa s'adapta a l'interès general i existeixen raons 
d'absoluta necessitat per recòrrer a aquesta forma de designació del 
contractista; 
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, acceptant la proposta de la 
Comissió Informativa de Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica i 
per unanimitat dels 14 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar directament a l'entitat NATURGEST SL, domiciliada a la 
localitat de Santpedor, ctra. de Manresa núm. 61 2n pis, i amb NIF núm.B-
60339579, el contracte d'obra "Senyalització de rutes turístiques", per la 
quantitat global de TRES MILIONS QUATRE-CENTES CINQUANTA-SIS MIL CENT 
SEIXANTA MIL PESSETES (3.456.160,- PTA), IVA inclòs, desglossades en els 
següents imports i conceptes: 
 
- Obres i treballs de col.locació de senyals per a 6 noves rutes turístiques, 
d'acord amb el pla de senyalització i disseny que facilitarà el Consell 
Comarcal ..................................................... 2.456.160 PTA 
- Obres i treballs d'arranjament de les 4 rutes ja existents.. 1.000.000 PTA 
 
Segon. Aprovar el plec de condicions particulars que ha de regir aquesta 
contractació i que l'entitat adjudicatària ha declarat conèixer en la seva 
integritat, un exemplar del qual s'adjuntarà a la notificació d'adjudicació, 
degudament signat, en prova de conformitat i acceptació, per l'esmentada 
contractista . 
 
 
6. DESIGNACIO DE REPRESENTANT AL SI DEL CONSELL CATALA D'ESTADISTICA 
 
Vist l'escrit cursat per l'Institut d'Estadística de Catalunya, pel qual es 
sol.licita del plenari d'aquest Consell Comarcal que designi un representant 
al si del Consell Català d'Estadística en la formació del qual cal integrar 
quatre representants de diferents Consells Comarcals, renovables cada dos 
anys; 
 
La corporació comarcal en Ple, plenament conscient de la importància d'aquest 
òrgan consultiu i dels avantatges que la incorporació del nostre Consell 
entranyarà per a la comarca en general en constituir aquell un mitjà 
important per conèixer necessitats estadístiques del territori i de la 
població i facilitar relacions, per unanimitat dels senyors membres 
corporatius presenys a la sessió i a proposta de la Sra. presidenta, ACORDA: 



 
- Designar el senyor Pere Porta i Colom, funcionari de carrera de la 
plantilla d'aquesta corporació qui exerceix el càrrec de tresorer de 
l'Entitat, com a persona idònia per a formar part, en representació d'aquest 
Consell Comarcal, del Consell Català d'Estadística, i traslladar l'acord a 
l'Institutt d'Estadística de Catalunya per tal que prengui la deguda 
constància d'aquest nomenament. 
 
 
7. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
La Sra. presidenta informa al plenari sobre els següents temes d'interès 
comarcal: 
 
1. Tramesa de dades per part dels ajuntaments referent als danys ocasionats 
en diferents indrets de la comarca a conseqüència de les plujes últimes i que 
en alguns casos han produït efectes importants com ara la carretera de Cava 
afectada per greus esllavissaments així com la de Taús del municipi de Valls 
d'Aguilar. 
 
2. Tramesa del parte estadístic sobre l'anàlisi de les aigües de consum a la 
nostra comarca, amb una tendència preocupant a empitjorar respecte a la seva 
potabilitat ja que, ara com ara, els resultats donen una xifra de quasi un 
30% d'aigües "no potables"; es demana als senyors alcaldes que extremin les 
mesures pertinents de tractament reglamentari per tal d'evitar conseqüències 
negatives i les responsabilitats que puguin derivar-se. 
 
3. Celebració de les jornades que organitza la Federació de Municipis a la 
Seu d'Urgell per als dies 18 i 19 del mes que som. 
 
4. Conveni "Pirinergia" sobre l'aprofitament d'energies i que es troba 
pendent d'ésser cursat a Bruselles un cop ha estat signat per les parts 
implicades en concorrència amb quatre consells comarcals, regions del midi 
francés i Diputación General de l'Aragó; la responsabilitat del seu 
desenvolupament i gestió ha recaigut en el nostre Consell Comarcal. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
1. A prec de la Sra. presidenta, el Ple del Consell Comcal, per unanimitat, 
prengué el següent ACORD: 
 
- Transmetre al Govern d'Andorra la més efusiva felicitació d'aquest 
consistori per la integració d'Andorra com a membre del Consell d'Europa, 
aconteixement que, sens dubte, marca una important fita històrica en el 
reconeixement del principat coma estat plenament consolidat democràticament 
dins del concert de països europeus. 
 
2. A prec de la Sra. presidenta, el Ple del Consell Comarcal ACORDA 
manifestar la seva adhesió a les "Bases per al futur nacional de Catalunya, 
1992" que promou l'Associació Amics de Joan Ballester i Canals com a 
delegació funcional d'Omnium Cultural. 
 
3. El Sr. alcalde de Josa i Tuixén, senyor Cortina i Vilaginés, manifesta la 



seva queixa pel fet d'haver-se anat tallant als darrers anys els ajuts que la 
Direcció General de Carreteres destina a la neteja de camins afectats per la 
neu, ja que de les 500.000 pessetes que, en un principi, atorgaven a cada 
municipi, s'ha passat a 350.000 pessetes. 
 
La Sra. presidenta assenyala que la proposta de la revisió d'aquests ajuts ha 
estat contemplada dintre de les allegacions formulades al Pla Comarcal de 
Muntanya, essent d'esperar que sigui acceptada i que, fins i tot, es pugui 
aconseguir que la dotació inicial sigui millorada. 
 
9. ASSUMPTE D'URGENCIA  
 
Fora de l'ordre del dia,i prèvia declaració d'assumpte d'urgència, la Sra. 
presidenta dóna compte al plenari comarcal de l'informe emès per la Comissió 
Comarcal d'Infrastructures sobre la consulta institucional lliurada per la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya al voltant del 
projecte d'adaptació del Pla de Carreteres de Catalunya. Acceptant aquest 
informe, el Ple del Consell Comarcal acorda, per unanimitat, transmetre a la 
Direcció General de Carreteres, a la vista de la consulta efectuada, la 
conformitat expressa d'aquesta corporació al contingut i propostes del 
projecte esmentat, no obstant el qual, i atès que l'àmbit del pla es limita a 
la xarxa bàsica, caldrà fer presents a la Direcció General de Carreteres, a 
modus de suggeriments, les següents consideracions que, a més, incideixen en 
la problemàtica que té plantejada aquesta comarca i que, ara com ara, més 
preocupen al Consell Comarcal: 
 
1. L'assumpció de la titularitat de les carreteres on ha actuat la Direcció 
General de Carreteres i que, segons l'annex núm. 6 del Pla de Carreteres, ha 
de formar part de la xarxa comarcal/local (com ara la LV-4008 a Adraén i 
Tuixén, la de Castellbó a Sant Joan de l'Erm, etc). 
 
2. La definició del catàleg de carreteres de la xarxa comarcal i xarxa local, 
veient quines vies de titularitat municipal passaran a ser de la xarxa local 
(o comarcal). 
 
3. El paper dels consells comarcals en la conservació i explotació de la 
xarxa local de carreteres que es defineixi, així com el finançament de les 
despeses. 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,25 
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. 858782 al 
núm. 858789, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 100 al 107. 
 
La Seu d'Urgell, 23 de desembre de 1994 
 



EL SECRETARI 


