A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 4 de maig 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 extraordinària de
primera convocatòria. Presideix la titular, Illma. 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
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
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.
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 Blasi i Planes, alcalde de Valls del Valira
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols
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. EXPEDIENT SOBRE CONCURS PER A LA LICITACIÓ
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D'ACCÉS A CAVA. ADJUDICACIÓ.

DE

L'OBRA

"ARRANJAMENT

I

Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de
l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Cava".
Celebrada la licitació el dia 25 d'abril de 1995, sense adjudicació
provisional, i traslladat 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 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 38.191.512 PTA, IVA inclòs, per a
la realització de l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació del camí d'accés
a Cava", 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 93 511/601 del pressupost
de l'entitat de l'exercici de 1995.
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
representació del Consell Comarcal, procedeixi a la signatura del contracte.

i

2. SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS
1. En matèria d'activitats classificades de naturalesa ramadera
S'informa per la Sra. presidenta sobre la publicació de l'Ordre de la
Conselleria de Medi Ambient de data 21 de febrer de 1995 (DOGC núm. 2022 de 103-1995), per la qual es fa pública la convocatòria d'ajuts per a la realització
de l'inventari de les activitats classificades de naturalesa ramadera existents
a Catalunya, dels quals ajuts poden ser destinataris els consells comarcals;
Vista la conveniència de disposar d'un mitjà informatiu d'indubtable interès
per a conèixer amb detall el cens actualitzat de la situació legal i de
funcionament
d'una activitat que, com la ramadera, constitueix un dels
elements bàsics en què se sustenta l'economia de la nostra comarca, així com la
necessitat d'adequar les seves instal.lacions als paràmetres ambientals i de
salubritat i higiene que exigeix la vida moderna.
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell no disposa de recursos suficients
per a fer front al cost que la realització d'aquest inventari comporta i es fa
necessària la cooperació econòmica de l'Administració de la Generalitat a
través del Departament competent.
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió
Informativa d'Infraestructures i per unanimitat dels 15 membres corporatius
presents a la sessió, prengué el següent ACORD:
Primer. Acollir-se aquest Consell Comarcal a la línia d'ajuts per a la
realització de l'inventari de les activitats classificades de naturalesa
ramadera que preveu l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient, de data 21 de
febrer de 1995, i, a la seva empara, sol.licitar una subvenció, en la quantia
màxima del 80% que preveu l'article 2 de l'Ordre de la convocatòria, per a fer

front als treballs d'elaboració de l'inventari.
Segon. Comprometre's aquest Consell Comarcal a realitzar les activitats que
n'han de ser objecte de subvenció
Tercer. Facultar la Sra. presidenta de la
Direcció General de Qualitat Ambiental,
sol.licitud, la documentació a què fa esment
esmentada, i verifiqui totes les gestions que
efectivitat d'aquest acord.

corporació perquè trameti a la
juntament amb la corresponent
el paràgraf 3.3 de l'Ordre abans
siguin necessàries per a la plena

2.En matèria política territorial i obres públiques
2.1. actuacions sobre la xarxa veïnal de camins
Atès que aquest Consell Comarcal, en virtut de les facultats que en matèria
d'accessos a nuclis de població té delegades per part de diversos ajuntaments
de la comarca, aprovà, en sessió plenària de data 9 de febrer de 1995, el
"Programa d'actuacions a la xarxa de camins veïnals de la comarca per a l'any
1995",
Atès que la Resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, de data 23 de març de 1995 (DOGC núm. 2042 de 264-1995), regula convocatòria de concurs públic per a la concessió de
subvencions destinades al finançament d'actuacions sobre la xarxa veïnal i
rural de camins de les comarques de muntanya, els destinataris de les quals són
els consells comarcals de muntanya i que la quantia màxima assignada a aquest
Consell per a la realització d'actuacions d'aquesta naturalesa a la nostra
comarca és de 97 MPTA.
Vista la normativa continguda a la Resolució esmentada pel que fa
formalització i tramesa de la documentació exigida a la convocatòria.

a

la

El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió Informativa
d'Infraestructures i per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la
sessió, ACORDA:
Primer. Ratificar l'acord plenari de data 9 de febrer de 1995, pel qual aquesta
corporació aprovà el "Programa d'actuacions a la xarxa de camins veïnals de la
comarca per a l'any 1995"
Segon. Ratificar l'acord del Ple, de data 10 de febrer de 1994
l'adequació, equipament i senyalització d'indrets d'interès turístic.

sobre

Tercer. Acollir-se aquest Consell Comarcal a la subvenció de 97 MPTA assignada
per a la comarca de l'Alt Urgell i destinada al finançament d'actuacions sobre
la xarxa veïnal i rural de camins.
Quart. Comprometre's aquest Consell Comarcal a realitzar les actuacions
incloses al Programa de camins veïnals de la comarca per a l'any 1995.
Cinquè. Facultar la Sra. presidenta del Consell Comarcal perquè verifiqui totes
les gestions que siguin necessàries en ordre al compliment i l'efectivitat

d'aquests acords.
2.2. actuacions als petits nuclis i poblament disseminat
Atès que aquest Consell Comarcal, a través de l'àrea de promoció i foment de
l'activitat socioeconòmica, considera important de dur a terme per a enguany un
conjunt d'actuacions adreçades a presentar una oferta turística de la nostra
comarca, inèdita fins ara, consistent a recuperar i difondre l'etnografia local
sobre la base de donar a conèixer les maneres de viure de la gent, els seus
costums i les seves tradicions amb l'objectiu de convertir aquesta mostra en un
element dinamitzador socioeconòmic i cultural dels nuclis on es portin a terme
les respectives actuacions.
Atès que la viabilitat de les actuacions a realitzar requereix del finançament
oportú que faci possible la seva posta en marxa i funcionament, per a la qual
cosa el Consell Comarcal no disposa dels mitjans econòmics que són
imprescindibles per a fer front al cost que aquest programa comporta.
Vista la Resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques
de data 24 de març de 1995 (DOGC núm. 2042 de 26-4-1995), per la qual es fa
pública la convocatòria de subvencions destinades al finançament d'actuacions
als petits nuclis i al poblament disseminat en les comarques de muntanya.
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió informativa de promoció
i foment de l'activitat socioeconòmica i per unanimitat dels 15 membres
corporatius presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar el conjunt d'actuacions a realitzar per a enguany dins del
programa de "Disseny d'una ruta turística etnogràfica de la comarca" i que es
concreten en les següents:
- Rehabilitació de la Farinera de Montferrer com a recinte destinat a mostres
i exposicions
- Habilitació de local per a Museu dels raiers a Coll de Nargó
- Rehabilitació d'un pou de gel a Oliana.
- Rehabilitació d'un local a Pont de Bar per a "Mostra del Vi"
Segon. Acollir-se aquest Consell Comarcal, per cada actuació, a la subvenció
prevista a la Resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques abans esmentada, en la quantia màxima autoritzada, i comprometre's a
realitzar la inversió objecte de la subvenció.

2.3.Projectes de desenvolupament socioeconòmic
Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell té una decidida voluntat de
d'emprendre, al llarg dels propers anys, un seguit d'actuacions adreçades a
potenciar i impulsar els múltiples recursos que la comarca està en disposició
d'oferir, principalment pel que fa al gaudiment de la natura i a la promoció
del turisme.
Atès que el Consell Comarcal ha considerat la zona compresa pels municipis de
Bassella, Oliana, Peramola, Coll del Nargó, Fígols i Alinyà, Organyà i Cabó,
com a especialment desfavorida per:

- la regulació de la conca hidrogràfica del riu Segre
- la crisi de
treballadors.

l'empresa

Taurus,

d'on

provenen

la

majoria

dels

seus

Vista la convocatòria de la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques, de data 22 de març de 1995, sobre subvencions destinades al
finançament de projectes de desenvolupament econòmic en comarques de muntanya
publicada al DOGC núm 2042 de 26-4-1995.
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió
informativa de promoció i foment de l'activitat socioeconòmica i per unanimitat
dels 15 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar l'elaboració d'un estudi adreçat a planificar el futur
desenvolupament socioeconòmic i turístic de l'àrea territorial de la comarca
compresa pels municipis abans esmentats.
Segon. Acollir-se aquest Consell Comarcal, per aquesta actuació, a la subvenció
prevista en la Resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres
Públiques en la quantia màxima autoritzada de 2 MPTA
Tercer. Comprometre's aquest Consell Comarcal a realitzar la inversió objecte
de la subvenció.

3. RECONEIXEMENT DE TRIENNIS
Vista la instància presentada per la senyora Montserrat Pagès i Llop,
funcionària de la plantilla d'aquesta corporació, sol.licitant el reconeixement
del segon trienni de serveis;
Vist l'informe favorable del secretari general del Consell Comarcal;
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat ACORDA:
Primer. Reconèixer a la senyora Montserrat Pagès i Llop una antiguitat
corresponent a dos triennis, amb efectes del dia 2 d'abril de 1995, i els drets
econòmics assenyalats a l'article 153 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,de
18 d'abril.
Segon. Comunicar aquest acord a la intervenció i a la dipositaria, per a la
seva efectivitat.

4. INFORME SOBRE DOCUMENTACIÓ D'OBRES MUNICIPALS INCLOSES AL PROGRAMA ESPECÍFIC
DE LA DIPUTACIÓ
Vista la documentació tramesa pels ajuntaments de les Valls del Valira i de la
Seu d'Urgell d'aquesta comarca, sobre contractació d'obres incloses als
Programes Específics de la Diputació;
A proposta de la Sra. presidenta, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat,

ACORDA:
Primer. Donar expressa conformitat a la documentació de l'obra núm. 94/2013-DL,
pertanyent al municipi de Valls del Valira i anomenada "Adequació del camí
d'Anserall a Sant Cerni de Tavèrnoles" consistent a :
1.
2.

Certificat de les dades del projecte, finançament definitiu i consignació
pressupostària.
Certificat sobre dades de contractació de l'obra.

Segon. Donar expressa conformitat a la documentació de l'obra núm. 95/2010-DL,
pertanyent al municipi de la Seu d'Urgell i anomenada "Millores del carrer
Major", consistent a:
3.
4.

Certificat de les dades del projecte, finançament definitiu i consignació
pressupostària.
Certificat sobre dades de contractació de l'obra.

Tercer. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida per a la seva oportuna
constància i a l'efecte de continuar els tràmits dels respectius expedients.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,30
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

DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859176 al
núm. 859181, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 31 al 35.
La Seu d'Urgell, 9 de juny de 1995

EL SECRETARI

