
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 20 d'abril de 1995, 
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, Illma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Moliné i hi concorren els següents consellers: 
 
- Joan Busquets i Grau 
- Joan Reig i Puig 
- Ventura Roca i Martí 
- Antoni Vila i Baraut 
- Josep Sarri i Vila 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- 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 Jesús Fierro i Rugall, 
Ramon Graell i Hernández, Pere Planes i Planes, Angel Porta i Cases, Josep 
Maria Solà i Solà, Bonaventura Solans i Navarro i Jordi Mas i Bentanachs 
 
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 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà  
 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovat pel Sr. 
secretari l'existència del quòrum necessari perquè pugui ser vàlidament 
iniciada, es passa, 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. EXPEDIENT SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Donat compte de l'expedient instruït a instància de M y J GRUAS SA-OBRAS 
INDUSTRIALES SA (UTE), adjudicatària de l'obra "Pavimentació de l'accés a 
Argolell des de la Farga de Moles", per a la cancel.lació de l'aval de la Cia 
Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A. que, per un import 
d'1.054.880 pessetes té constituït davant la tresoreria d'aquesta entitat en 
garantia de la correcta execució de l'obra esmentada. 



 
Atès que s'han complert els tràmits de l'article 88 del Reglament de 
contractació de les corporacions locals, que els informes han estat favorables 
i que no s'han produït reclamacions, el Ple acorda per unanimitat: 
 
Que es cancel.li i que es torni a M y J GRUAS SA-OBRAS INDUSTRIALES SA (UTE) 
l'aval constituït i que es comuniqui a la intervenció de fons comarcal per al 
compliment dels tràmits que siguin necessaris.  
 
 
3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT, EXERCICI DE 1994 
 
Els presents acordaren donar-se per assabentats del Decret de la Presidència 
del Consell Comarcal núm. 4/95, de 28 de febrer d'enguany, pel qual s'aprova la 
liquidació del pressupost comarcal de l'exercici de 1995, amb el següent 
resultat: 
 
- Existència en caixa a 31-12-1994 ................  1.565.735,- 
 
- Pendent de cobrament en la mateixa data ........ 839.732.004,- 
 
                  SUMA ........................... 841.297.739,- 
 
- Pendent de pagar en la mateixa data ............ 834.886.783,- 
 
                  SUPERÀVIT ACUMULAT ..............  6.410.956,- 
 
 
Desgloç del superàvit acumulat: 
 
- Superàvit exercicis anteriors (90-93) ...........  5.640.404,- 
 
- Superàvit de l'exercici 1994 .....................   770.552,- 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTES D'OBRES DE CARRETERES. PLECS DE CLÀUSULES 
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA DE LICITACIÓ. 
 
Vist l'informe del secretari general respecte a la consideració d'aquests 
projectes com a obres ordinàries i, per tant, sotmesos al tràmit d'aprovació 
dels articles 218 i 219 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa d'Infraestructures, 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents a 
la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment, amb la consideració d'obres comarcals ordinàries, 
els projectes d'arranjament i pavimentació de camins següents: 
 
a) "Arranjament i pavimentació de l'accés a Torres d'Alàs" inclòs al Programa 
comarcal de camins per a l'any 1995 i amb un pressupost d'execució per 
contracta de 35.200.027 PTA. 



 
b) "Arranjament i pavimentació de l'accés a Cassovall", inclòs al Programa 
comarcal de camins per a l'any 1995 i amb un pressupost d'execució per 
contracta de 20.123.714 PTA. 
 
c) "Arranjament i pavimentació de l'accés a la Penella", inclòs al Programa 
comarcal de camins per a l'any 1995 i amb un pressupost d'execució de 8.091.756 
PTA. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública, durant un termini de trenta dies, els 
projectes d'obra aprovats, de conformitat amb el que preveu l'article 219.2.c.) 
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, fent 
constar que, si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap 
reclamació o al.legació als mateixos, restaran aprovats definitivament sense 
necessitat de fer-ho de forma expressa. 
 
Tercer. Facultar la senyora presidenta d'aquest Consell Comarcal perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels 
precedents acords. 
 
Alhora, 
 
Instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs 
públic, de les obres anteriorment ressenyades, de les que s'han elaborat els 
corresponents projectes tècnics redactats per l'enginyer de camins de la 
plantilla d'aquest corporació, senyor Francesc Fabra i Grau. 
 
Redactats els plecs de clàusules administratives particulars i facultatives o 
tècniques, i trobats conformes, 
 
Vistos els informes del tècnic superior de la corporació, Sr. Gurrera, sobre la 
conveniència d'acudir al procediment de concurs en l'adjudicació d'aquestes 
obres, així com del secretari i de l'interventor habilitat de l'entitat. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures, per unanimitat dels 10 membres corporatius presents a la 
sessió adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques 
de les obres abans nomenades. 
 
Segon. Disposar la publicació d'un extracte dels esmentats plecs de clàusules 
administratives, durant un termini de 30 dies, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, perquè es pugin 
presentar reclamacions, que seran resoltes per la corporació. 
 
Tercer. Convocar concurs per a l'adjudicació de les dites obres, amb els 
pressupostos d'execució per contracta que es ressenyen a l'inici d'aquests 
acords, IVA inclòs, i publicar simultàniament l'anunci de licitació en la forma 
prevista a l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
i procedir a la tramitació corresponent fins a l'adjudicació de les obres. 
 
 
5. PLEC DE CONDICIONS GENERALS PER LA CONTRACTACIÓ DIRECTA D'OBRES. 



 
Atès que l'article 269.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, preveu la facultat que tenen els ens locals de poder 
aprovar plecs de clàusules administratives generals amb la finalitat d'establir 
les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives típiques que s'han 
d'aplicar a contractes d'objecte anàleg. 
 
Considerant que són nombrosos els supòsits en què aquesta corporació ha 
d'acudir a la contractació directa com a modalitat d'adjudicació directa 
d'obres ordinàries, en estar dotat aquest sistema d'uns mecanismes que permeten 
donar una major flexibilitat a la contractació, fora de la rigidesa formal dels 
tràmits de la subhasta o del concurs, i en ser això possible per raó de no 
ultrapassar la quantia d'alguns contractes el tant per cent establert per la 
normativa vigent en relació al muntant dels recursos ordinàries del pressupost 
de l'entitat. 
 
Vist l'article 269 de la llei municipal abans esmentada, atès l'informe del 
secretari general de la corporació que figura unit a l'expedient, i adherint-se 
a la proposta de la Comissió Informativa d'Infraestructures, el Ple del Consell 
Comarcal, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el plec de condicions econòmico-administratives 
generals per a la contractació directa de les obres que, en concórrer els 
requisits necessaris exigits per la legislació vigent i decidir-se per l'òrgan 
corporatiu competent aplicar aquest sistema d'adjudicació, servirà de normativa 
comú per a tot tipus de contractes anàlegs d'aquesta naturalesa. 
 
Segon. Disposar que l'expedient segueixi els tràmits de procediment assenyalats 
al paràgraf 3 de l'article 269 de la Llei 8/1987, tot començant pel requisit de 
la informació pública durant 30 dies i amb la manifestació expressa que, de no 
presentar-se cap reclamació ni al.legació durant el període d'exposició 
pública, l'acord inicialment adoptat esdevindrà automàticament definitiu. 
 
 
6. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES TIPUS PER A CONTRACTES D'ASSISTÈNCIA I DE 
TREBALLS ESPECÍFICS I CONCRETS 
 
Es presenten a la consideració del Plenari corporatiu els plecs de clàusules 
administratives tipus redactats pel secretari general d'aquesta corporació per 
a regular la contractació directa dels serveis d'assistència i dels treballs 
específics i concrets que decideixi concertar la corporació per a impulsar 
totes aquelles activitats de l'ens comarcal que requereixin aquestes modalitats 
contractuals. 
 
Atès l'informe del mateix secretari pel qual, i entre d'altres extrems, es 
justifica la conveniència de disposar d'una normativa tipus, atesa la 
freqüència amb la qual la corporació comarcal utilitza aquestes modalitats 
contractuals per a impulsar les activitats i els serveis que desenvolupa, així 
com la necessitat de donar celeritat al procediment licitatori mitjançant la 
simplificació i l'estalvi de tràmits administratius. 
 
Vista la facultat que té aquesta corporació en l'aprovació de plecs de 
clàusules generals tipus de contractació, reconeguda per l'article 269 de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 



 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives tipus que 
hauran de regular l'adjudicació dels serveis d'assistència que tinguin lloc en 
aquest Consell Comarcal, mitjançant contractació directa. 
 
Segon. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives tipus que 
hauran de regular l'adjudicació de treballs específics i concrets no habituals 
que tinguin lloc en aquest Consell Comarcal, mitjançant contractació directa 
 
Tercer. Impulsar els respectius expedients pels tràmits que assenyala l'article 
269 de l'esmentada llei municipal començant pel requisit de l'exposició pública 
durant 30 dies, i fer constar que en cas de no presentar-se cap reclamació ni 
al.legació durant el termini de la informació pública, els acords inicialment 
adoptats,esdevindran definitius.  
 
7. PROPOSTA DE SOL.LICITUD A LA JUNTA DE SANEJAMENT DEL FINANÇAMENT NECESSARI 
PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE MILLORA A L'EDAR DE MONTFERRER. 
 
Tot seguit, es llegeix un dictamen de la Comissió Informativa Comarcal 
d'Infraestructures expressat en el següents termes: 
 
"Els resultats de l'explotació de l'estació d'aigües residuals de Montferrer 
continguts en els informes mensuals d'explotació fan recomanables unes 
actuacions de millora. Amb la finalitat de descriure i valorar les actuacions 
de millora s'ha redactat una memòria tècnica per part de l'empresa explotadora 
(OMS-Ibérica) sota la direcció de l'enginyer del Consell Comarcal. 
 
Els aspectes en que cal incidir i la valoració de les actuacions necessàries 
exposades en aquesta memòria tècnica són: 
 
1.- L'excés de cabal a l'arribada a la planta, que excepte els mesos d'hivern, 
es xifra en uns 2.500 M3/dia de disseny. Aquest excés es podria resoldre i 
s'hagués tingut el permís d'actuació en la xarxa de recs que van a morir en la 
xarxa de clavegueram de la Seu d'Urgell, atès que la Junta de Sanejament va 
atorgar al Consell Comarcal una dotació pressupostària de 6,6 M/pta. 
 
Atès que físicament no és possible tractar tota l'aigua residual que arriba a 
la planta, es proposa fer el pre-tractament i així separar els sòlids de 
l'aigua en excés abans de que torni al riu Segre. Això suposa posar dos unitats 
de tamissos estàtics més (ara n'hi ha quatre) i instal.lar una vàlvula 
motoritzada que derivi l'aigua en excés en el sobreeixidor del tractament 
biològic que es construiria. També caldria instal.lar un mesurador de cabal a 
la sortida de l'aigua tractada en el procés biològic (del tipus ultrasònic) i, 
així, controlar l'aigua només pre-tractada. 
 
El pressupost total d'aquestes instal.lacions és de 5.371.900,-Pta més IVA. 
 
2.- L'estat en que es trobava l'ajardinament de l'EDAR quan el Consell Comarcal 
va passar a ser l'administració actuant de l'explotació, així com la manca de 
la dotació econòmica en el pressupost d'explotació per a la seva millora, fan 
recomanable la reposició de 50 arbres morts, la plantació de més "thujes" i 



"pyracanta" i unes actuacions complementàries d'adobatge i formació 
d'escossells amb terra. Tanmateix, seria necessària la contractació d'una 
empresa de jardineria per a fer el manteniment, atès que sinó l'operador de 
l'EDAR té molt limitat el temps per a fer el manteniment d'equips i la 
realització de les analítiques. 
 
El pressupost d'aquestes actuacions puja a 2.637.115,- ptes més l'IVA. 
 
3.- La incorrecta instal.lació, en fer l'obra, de la canonada de puja de fangs 
a la tercera bassa, fa que el cabalímetre que hi ha instal.lat no funcioni 
adequadament. Això implica haver d'instal.lar un colze i modificar l'actual 
arqueta del cabalímetre. 
 
El pressupost d'aquesta actuació és de 320.000,- ptes més IVA. 
 
Es així que la Comissió d'Infraestructures proposa al Ple del Consell Comarcal 
que adopti els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la memòria tècnica redactada el 10 de març d'enguany per 
l'empresa explotadora de l'EDAR de Montferrer sota la direcció tècnica de 
l'enginyer del Consell Comarcal, la qual descriu les actuacions de millora a 
realitzar-hi i que importen un total de 9.911.528,- ptes més l'IVA. 
 
Segon. Sollicitar a la Junta de Sanejament de la Generalitat que el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell sigui anomenat administració actuant en l'execució de 
les actuacions contemplades en la dita memòria tècnica. 
 
Tercer. Sollicitar a la Junta de Sanejament de la Generalitat que atorgui al 
Consell Comarcal la quantitat de 10.307.989,- ptes més IVA per a realitzar les 
actuacions de la memòria tècnica. Aquesta quantitat es desglossa en 9.911.528,- 
ptes per a l'execució de les obres i en 396.461 per a l'assistència tècnica a 
la direcció de les obres, ambdues incrementades amb l'IVA vigent". 
 
El transcrit Dictamen, amb les propostes en ell contingudes, fou aprovat per la 
totalitat dels membres corporatius presents a la sessió  
 
 
8. PROPOSTA DE SOL.LICITUD PER ACOLLIR-SE A LA XARXA DEL SERVEI CATALÀ DE 
COL.LOCACIÓ. 
 
A proposta de la Sra. presidenta, el Ple del Consell Comarcal acorda, per 
unanimitat, acceptar l'adscripció d'aquesta corporació al Servei Català de 
Col.locació que promou la Direcció General d'Ocupació del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d'establir uns 
mecanismes de col.laboració efectiva que facilitin l'accés a llocs de treball a 
través d'un procés informàtic que permet a qualsevol demandant de feina 
concertar una primera entrevista amb un centre col.laborador de l'esmentat 
servei per tal d'incorporar-se a la base de dades de l'SCC i gaudir de tot un 
conjunt de serveis, que serviran d'ajuda per a aconseguir un lloc de treball; 
en aquest sentit, la participació del Consell Comarcal, a través de l'àrea de 
Promoció socioeconòmica, consistirà en connectar-se per mòdem amb el servei a 
fi d'introduir les dades dels interessats i donar dia i hora per a realitzar 
una entrevista amb el centre col.laborador del Departament de Treball on 
s'estudiarà amb més profunditat el seu currículum, característiques i 



preparació per a desenvolupar la feina sol.licitada. 
 
9. MOCIÓ SOBRE TRASPASSOS DE COMPETÈNCIES I DOTACIÓ DE RECURSOS PER PART DE LA 
GENERALITAT EN FAVOR DELS CONSELLS COMARCALS  
 
Fou llegida una moció presentada pel grup corporatiu de CIU, expressada en els 
següents termes: 
 
"Atesa la Llei d'organització comarcal de Catalunya 6/1987 per la qual, tal com 
consta en el preàmbul "s'introdueix una important innovació en la nostra 
administració local" i es dóna resposta històrica a la voluntat comarcalista 
del país; 
 
Atès que, després de gairebé vuit anys de l'aprovació de la llei i la posterior 
creació dels consells comarcals, aquests han demostrat que poden esdevenir una 
eina important en el desenvolupament de les comarques i en l'impuls d'aquells 
projectes i iniciatives que responguin als interessos de tot el territori; 
 
Atès que l'article 25 de la Llei d'organització comarcal de Catalunya diu que 
la comarca exerceix les competències que li atribueixen les lleis del parlament 
i assenyala, a continuació, les matèries sobre les quals cal atorgar aquestes 
competències (sanitat, cultura, esport, salubritat pública i el medi, etc); 
 
Atès que, malgrat l'exposat, fins ara els consells comarcals no han rebut per 
part del Govern de la Generalitat tots els traspassos que calia esperar ni els 
recursos necessaris i suficients per a poder complir amb els objectius per als 
quals van ésser creats. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal és conscient de què la població de l'Alt 
Urgell, absolutament identificada amb el sentit de pertinença a la seva comarca 
i amb una problemàtica molt específica pel fet de ser zona de muntanya i 
d'integrar petits nuclis molt disseminats i municipis d'escassa població i amb 
recursos molt limitats, necessita d'un Consell Comarcal fort i dotat de mitjans 
suficients per potenciar el seu desenvolupament i, en definitiva, afavorir 
l'equilibri territorial de Catalunya. 
 
Per tot això, es proposa al Ple del Consell Comarcal que prengui els següents 
ACORDS: 
 
1. Instar al Govern de la Generalitat a agilitzar els traspassos de les 
competències pendents. 
 
2. Dotar els consells comarcals de recursos econòmics suficients per poder 
desenvolupar la tasca que els hi pertoca. 
 
3. Traslladar aquesta moció al Molt Honorable President de la Generalitat, al 
conseller de Governació i a tots els consells comarcals de Catalunya". 
 
La Moció transcrita fou aprovada per la totalitat dels membres corporatius 
presents a la sessió. 
 
 
10. DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA 
 



Els presents es donaren per assabentats dels següents Decrets dictats per la 
Sra. presidenta durant el períodes comprès entre la darrera sessió plenària i 
la data de convocatòria de la present: 
 
- Decret núm. 5/95, pel qual es resolt aprovar el projecte anomenat "Ordenació 
del mirador de la Trava" i el corresponent expedient de contractació directa de 
l'esmentada obra 
 
- Decret núm. 6/95, pel qual es resolt convocar concurs de mèrits per a proveir 
un lloc de treball de diplomat/da en treball social en règim de contractació 
laboral temporal. 
 
- Decret núm. 7/95, pel qual es resolt contractar, mitjançant contracte laboral 
temporal a temps parcial, la senyora Ma. Teresa González i Miquel per a ocupar 
el lloc de treball de psicòloga al servei del Centre Comarcal d'Atenció 
Primària de la Seu d'Urgell. 
 
 
11. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. presidenta passa a donar les següents informacions d'interès comarcal: 
 
- Tramesa de l'escrit de la consellera de Justícia de la Generalitat pel qual 
s'acusa recepció de l'acord plenari pel qual s'informava sobre la modificació 
de la Llei de demarcació i planta judicial i s'agraeix l'interès d'aquesta 
corporació sobre el tema que afecta molt directament a la comarca per quant es 
tracta de reintegrar els tres municipis del sud (Bassella, Peramola i Oliana) 
al territori jurisdiccional del Partit Judicial de la Seu d'Urgell tot 
mantenint dintre d'aquest Partit els municipis de la Cerdanya que es troben 
enquadrats dins de la província.   
 
- Tramesa de l'escrit cursat per la Junta de Sanejament del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat en el qual es fa referència a les mostres verificades 
a l'EDAR de Montferrer durant l'any 1994 i es comunica que de les 32 mostres  
assajades la totalitat d'elles han donat un resultat conforme, per la qual cosa 
el cap del Departament de Control de Depuració de l'esmentada Junta felicita el 
Consell Comarcal com a administració actuant d'aquesta instal.lació i ens 
esperona per a continuar en la mateixa línia d'eficàcia en la gestió i 
manteniment de les instal.lacions. 
 
- Finalment, la Sra. presidenta informa sobre la presència del Consell 
Comarcal, mitjançant la instal.lació d'un stand, al Saló Internacional de 
Turisme de Catalunya (SITC) que tindrà lloc a Barcelona del 20 al 23 d'aquest 
mes d'abril. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l'ordre del dia, i a proposta de la Sra. presidenta, es 
recull la petició de la Comissió d'Assumptes Socials del Consell Consultiu de 
la Vellesa de l'Alt Urgell per a fer arribar a l'Empresa Anònima Alsina Graells 
el desig dels jubilats de la comarca de poder aconseguir un descompte en les 
tarifes dels bitllets per desplaçaments a Lleida, Barcelona, etc. 
 



Es aquesta una reivindicació que té el total recolzament del Consell Comarcal i 
que ve motivada per les següents consideracions: 
 
a) La no existència de cap altre servei públic per desplaçar-se a Lleida i 
altres localitats, especialment per motius sanitaris i de gestions. 
 
b) Altres zones de Catalunya i de l'Estat espanyol disposen de reduccions en 
els serveis de RENFE o ferrocarrils de la Generalitat. 
 
c) Especialment aquesta petició està feta amb la idea d'ajudar a les persones 
grans amb recursos més limitats. 
 
 
ASSUMPTES FORA DE L'ORDRE DEL DIA DECLARATS D'URGÈNCIA    
 
A proposta de la Sra. presidenta el Ple acorda, per unanimitat, tractar dels 
següents punts presentats fora de l'ordre del dia i declarats prèviament 
d'urgència per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió: 
 
 
A) SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS CULTURALS 1995 
 
Atès que aquesta corporació, com a impulsora d'accions adreçades al foment i 
difusió de la cultura a la comarca, té programades un conjunt d'activitats a 
desenvolupar al llarg del present exercici, segons s'expressa en el Programa de 
dinamització cultural 1995 elaborat per l'àrea cultural de l'entitat comarcal. 
 
Atès que per Resolució de la Conselleria de Cultura, de data 8 de febrer de 
1995 (DOGC núm. 2017 de 27-2-1995), s'ha obert convocatòria de concurs públic 
per a la concessió de subvencions a entitats locals que tinguin programades 
activitats culturals entre l'1 de novembre de 1994 i el 31 d'octubre de 1995. 
 
Vista la normativa continguda a la convocatòria de referència, així com les 
disposicions per les quals s'estableixen les bases que han de regir la 
concessió d'aquestes subvencions, contingudes en l'Ordre de 19 de desembre de 
1991 (DOGC núm. 1534 de 27-12-1991), i l'Ordre de 7 d'abril de 1992 (DOGC núm. 
1586 de 24-4-1992). 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 16 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el Programa de dinamització cultural de la comarca, elaborat 
per a l'exercici de 1995, un exemplar del qual figura com a annex d'aquest 
acord 
 
Segon. Acollir-se aquesta corporació a la convocatòria de concurs prevista en 
la Resolució de la Conselleria de Cultura, de data 8 de febrer de 1995 i, en 
conseqüència, sol.licitar a l'esmentat Departament, a través del Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, la concessió de les 
oportunes subvencions per a contribuir al finançament de les activitats que 
figuren, amb els seus respectius pressupostos, al Programa de dinamització 
cultural, elaborat per aquest Consell Comarcal per a l'exercici de 1995. 
 
Tercer. Facultar la Il.lma. Sra. presidenta de la corporació perquè cursi a 



l'organisme competent tota la documentació que prescriuen les bases de la 
convocatòria i verifiqui quantes gestions siguin necessàries en ordre a 
l'obtenció del finançament demanat. 
 
B) EXPLOTACIÓ DE LA DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE MONTFERRER (ALT URGELL) 
1995 
 
Atès que en data 23 de desembre de 1994, el Ple d'aquesta corporació comarcal, 
en la seva qualitat d'administració actuant, acordà de sol.licitar a la Junta 
de Sanejament de la Generalitat de Catalunya la dotació econòmica necessària 
per a fer front a les despeses derivades de l'explotació de la depuradora 
d'aigües residuals de Montferrer durant l'any 1995. 
 
Vist l'escrit de data 7 d'abril d'enguany, tramès pel Sr. director de l'Àrea 
Tècnica de la Junta de Sanejament, al qual s'adjunta informe del Departament de 
Control de Depuració de l'esmentada Junta informant favorablement l'atorgament 
al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant en matèria de 
sanejament, de la quantitat de 23.067.200 PTA com a base imposable, més l'IVA 
corresponent, en concepte d'atribució de fons per a les despeses d'explotació 
de la depuradora, per a l'any 1995. 
 
Atès que el paràgraf 3r. de l'esmentat informa condiciona els acords adoptats a 
la sol.licitud per part del Ple de l'administració actuant. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió 
Informativa Comarcal d'Infraestructures, per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Sol.licitar a la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya 
continuar aquest Consell Comarcal exercint com a administració actuant per a 
l'any 1995 en l'explotació de la Depuradora d'Aigües residuals de Montferrer. 
 
Segon. Sol.licitar a la mateixa Junta de Sanejament que lliuri al Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell, en la forma i terminis que determina la normativa 
aplicable, la quantitat de 23.067.200 ptes, més l'IVA corresponent, per tal de 
fer front a les despeses d'explotació de l'EDAR de Montferrer per a l'any 1995. 
  
 
C) MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A L'APLICACIÓ D'AJUDES D'ASSISTÈNCIA 
DOMICILIÀRIA 
 
La Sra. presidenta informa que degut a la gran demanda d'ajudes d'assistència 
domiciliaria que tramita el Servei d'Assistència Social Primària, com a 
conseqüència de l'elevat nombre de gent gran que hi ha a la comarca, s'ha fet 
palesa la necessitat de revisar el tema relatiu a l'aplicació d'aquestes ajudes 
en base a un examen més acurat dels recursos econòmics de què disposen els 
sol.licitants de les ajudes i a partir d'una informació més puntual i d'una 
comprovació documental més completa del seu patrimoni, amb la finalitat de 
limitar-les a les persones realment necessitades dintre de les dotacions 
econòmiques que el Departament de Benestar Social assigna per aquestes 
atencions. 
 
Així doncs, la Sra. presidenta sotmet a l'aprovació corporativa el nou projecte 
de conveni redactat per a regular les dotacions destinades al funcionament 



d'aquest servei, i el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA aprovar, en el termes en què han estat 
redactades, les Bases per a l'aplicació d'ajudes d'assistència domiciliària a 
la comarca a l'empara del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal i 
el Departament de Benestar Social per a la prestació del servei d'assistència 
social primària, i facultar la Sra. presidenta de la corporació per a la 
signatura de les esmentades bases i perquè verifiqui quantes actuacions siguin 
menester en ordre a l'efectivitat de la seva aplicació. 
 
 
D) SOL.LICITUD DE COMPATIBILITAT PER A EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA 
 
Vista la sol.licitud cursada pel senyor Francesc Fabra i Grau, enginyer de 
camins, canals i ports de la plantilla d'aquesta corporació i contractat en 
règim laboral, en petició de què li sigui declarada autorització expressa per a 
poder compatibilitzar les funcions públiques que desenvolupa com a empleat 
d'aquesta corporació amb l'exercici lliure de la professió. 
 
Atès que l'activitat privada per a la qual el peticionari interessat demana la 
compatibilitat no es troba compresa en cap dels supòsits d'incompatibilitat 
"per se" que recull l'article 330 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, i d'altra banda 
no concorren tampoc les causes d'incompatibilitat que estableix l'article 329 
del mateix Reglament, atès que l'horari assenyalat per a l'exercici de 
l'activitat privada no presenta cap coincidència amb el que té atribuït el 
peticionari al servei de la corporació comarcal. 
 
Vistes les disposicions sobre la matèria contingudes als articles 329 i 
següents del precitat Reglament, en relació amb els articles 11 i ss. de la 
Llei 53/1984 de 26 de desembre, sobre incompatibilitats de funcionaris al 
servei de les administracions públiques i altres normes d'aplicació; 
 
el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents a 
la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Declarar compatible l'activitat privada de l'exercici lliure de la 
professió que sol.licita el senyor Francesc Fabra i Grau amb el càrrec públic 
d'enginyer de camins, canals i ports que exerceix al servei d'aquesta 
corporació comarcal mitjançant contracte laboral de caràcter temporal. 
 
Segon. Comunicar l'anterior acord a l'interessat per a la seva oportuna 
constància i als efectes que siguin oportuns. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,20 
hores, de la qual estén la present acta que és signada per la Sra. presidenta 
amb mi, el secretari. 
 
       LA PRESIDENTA                                 EL SECRETARI       
 
 
 
 
 



DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859165 al 
núm. 859175, i comprèn un total de 11 folis, numerats del 20 al 30. 
La Seu d'Urgell, 9 de juny de 1995 
EL SECRETARI 


