A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 22 de juny 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
Ventura Roca i Martí
Josep Maria Solà i Solà
Bonaventura Solans i Navarro
Antoni Vila i Baraut
Josep Sarri i Vila
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 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
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 DE CONCURS PER A LA LICITACIÓ D'OBRES D'ARRANJAMENT DE CAMINS
VEÏNALS. ACORDS QUE S'ESCAIGUIN SOBRE LA SEVA ADJUDICACIÓ
Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de les
obres següents:
- Arranjament i pavimentació de l'accés a Torres d'Alàs
- Arranjament i pavimentació de l'accés a Cassovall
- Arranjament i pavimentació de l'accés a la Penella
Celebrada la licitació de les tres obres el dia 19 de juny de 1995, sense
adjudicació provisional, i traslladades les proposicions als serveis tècnics de
la corporació, que emeten informe en el sentit que queda consignat a
l'expedient.
Atès també el dictamen emès per la Junta Comarcal de Contractació sobre les

propostes que, al seu judici, considera més favorables pels interessos de la
corporació comarcal, un cop ponderats objectivament el conjunt de factors a
tenir en compte en els plecs de condicions que han servit de base per a la
resolució del concurs.
Trobat l'expedient conforme i a la vista de les propostes formulades per la
Comissió, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius
presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament a l'entitat
CUBIERTAS Y MZOV S.A. pel preu de 29.568.022 PTA, IVA inclòs, l'obra anomenada
"Arranjament i pavimentació de l'accés a Torres d'Alàs", d'acord amb el
projecte tècnic i plecs de clàusules administratives i facultatives que
regeixen el contracte.
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 93 511/601 del pressupost
de l'entitat de l'exercici de 1995.
Tercer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament a l'entitat
SORIGUE, S.A. pel preu de 16.040.800 PTA, IVA inclòs, l'obra anomenada
"Arranjament i pavimentació de l'accés a Cassovall", d'acord amb el projecte
tècnic i plecs de clàusules administratives i facultatives que regeixen el
contracte
Quart. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 93 511/601 del pressupost
de l'entitat de l'exercici de 1995.
Cinquè. Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament a l'entitat
CUBIERTAS Y MZOV, S.A. pel preu de 6.797.075 PTA, IVA inclòs, l'obra anomenada
"Arranjament i pavimentació de l'accés a la Penella", d'acord amb el projecte
tècnic i plecs de clàusules administratives i facultatives que regeixen el
contract
Sisè. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 93 511/601 del pressupost
de l'entitat de l'exercici de 1995.
Setè. Que aquests acords siguin notificats a les entitats contractistes en el
termini de deu dies perquè dins dels deu dies següents a la recepció de la
notificació presentin el document que acrediti haver constituït la garantia
definitiva i, un cop complert aquest tràmit, concorrin, tot seguit, a
formalitzar els corresponents contractes administratius.
Vuitè. Facultar la Sra. presidenta de la corporació perquè, en nom i
representació del Consell Comarcal, procedeixi a la signatura dels contractes.

2. CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL D'ANSERALL,
CASTELLCIUTAT, MONTFERRER I ADRALL EN MATÈRIA DE RECERCA, RECUPERACIÓ I DIFUSIÓ
DE L'ETNOGRAFIA LOCAL
Atès que en el marc de les subvencions que la Direcció General de Planificació
i Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya assigna cada any, dins del
Pla Comarcal de Muntanya, al programa de desenvolupament dels petits nuclis i
poblament disseminat, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant acord

plenari del proppassat 4 de maig, ha considerat d'interès destinar l'assignació
d'enguany per a emprendre, en col.laboració amb ajuntaments i altres entitats i
institucions, una sèrie d'accions adreçades a donar conèixer aspectes inèdits
de l'oferta turística de la nostra comarca a partir de la recerca, recuperació
i difusió de l'etnografia local, mitjançant mostres i exposicions on es
manifesten els costums, les tradicions, les maneres de viure i les tècniques de
treball emprades pels nostres avantpassats abans de la gran revolució
tecnològica de la segona meitat de segle.
Atès que, després de realitzar-se per l'àrea comarcal de promoció i foment de
l'activitat socioeconòmica, els estudis necessaris adreçats a la recerca,
divulgació i difusió de les diverses manifestacions tradicionalment més
arrelades a la nostra comarca, s'ha considerat d'interès lliurar les oportunes
consultes i mantenir contactes amb els alcaldes dels municipis on es
desenvolupaven antigues tècniques de treball ja superades, però que avui dia
constitueixen un testimoni entranyable de cultura popular que cal donar a
conèixer als propis habitants de la comarca i al públic en general.
Atès que les propostes presentades han rebut el recolçament unànim dels senyors
alcaldes consultats i s'ha fet palesa la voluntat de posar a disposició del
Consell Comarcal la infraestructura necessària per a poder exhibir públicament
les mostres i exposicions seleccionades, essent a càrrec del Consell Comarcal,
a través de les subvencions que rep per aquesta finalitat de la Direcció
General de Planificació i Acció Territorial, el finançament de les despeses
derivades de la rehabilitació dels immobles i instal.lacions que han d'albergar
les diferents mostres.
Vistos els corresponents projectes de convenis a subscriure amb els ajuntaments
afectats per les actuacions a realitzar, redactats pel Sr. secretari de la
corporació, conjuntament amb els serveis tècnics de l'àrea comarcal de promoció
i foment de l'activitat socioeconòmica, i adherint-se al dictamen de la
comissió informativa competent,
El
Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 18 membres corporatius
presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar, en els mateixos termes del seu redactat, el conveni de
col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, la Comunitat de
Regants del Canal d'Anserall, Castellciutat, Montferrer i Adrall i l'Ajuntament
de Montferrer i Castellbò, per a dur a terme el programa de recerca,
recuperació i difusió de l'etnografia local que promou el dit Consell,
mitjançant l'habilitació d'un immoble propietat de la Comunitat de Regants
abans esmentada, ubicat al poble de Montferrer a fi d'albergar la mostra
etnogràfica anomenada "Molí de la Trobada".
Segon. Facultar la Sra. presidenta de la corporació perquè pugui signar aquest
conveni amb les altres dues parts interessades.

3. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE
SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA
VOLUNTÀRIA DE RESIDUS MUNICIPALS
Vista l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,

de data 22 de maig de 1995 (DOGC núm.2057 de 31-5-1995), per la qual s'obre
convocatòria d'ajuts destinats als ens locals per a la realització de campanyes
de sensibilització i conscienciació per al foment de la recollida selectiva
voluntària dels residus municipals.
Ateses les necessitats que en aquesta àrea de serveis s'han de satisfer per
aquest Consell a la nostra comarca al llarg del present exercici.
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa
d'Infraestructures, i per unanimitat dels membres corporatius presents a la
sessió, ACORDA:
Primer. Concórrer a la convocatòria aprovada per Ordre de la Conselleria de
Medi Ambient, de data 22 de maig de 1995, per a la realització de campanyes de
sensibilització i conscienciació per al foment de la recollida selectiva
voluntària dels residus municipals.
Segon. Aprovar la memòria elaborada on s'especifica l'objecte del projecte i
els objectius a cobrir pel Consell Comarcal durant el present exercici en
aquesta matèria, així com el detall de les accions de divulgació que es proposa
promoure i el material a distribuir per la comarca.
Tercer. Sollicitar, a l'empara d'aquesta convocatòria, una subvenció de
767.224,- pesetes per tal de poder cobrir el cent per cent del cost de la
campanya.
Quart. Comprometre's aquest Consell Comarcal a contribuir en el finançament de
la part del cost de la despesa no cobert per la subvenció sol.licitada.

4. CERTIFICACIONS TÈCNIQUES
S'aproven les següents certificacions :
GESTIÓ EDAR DE MONTFERRER
Per les despeses d'explotació corresponents a l'actuació EDAR de Montferrer
certificades pel tècnic director senyor Joan Gurrera i Lluch, enginyer de la
plantilla d'aquesta corporació i conformades per l'entitat concessionària del
servei OMS IBERICA SA-RWE IBERICA DE SANEAMIENTO,SA-UTE, amb expressió del
període que comprenen i l'import que s'acredita:
- període d'1 a 30 d'abril 1995 ............... 2.813.122 ptes.
- període d'1 de maig a 31 de maig ............
784.387 "

5. MODELS SOBRE DECLARACIÓ D'ACTIVITATS, INCOMPATIBILITATS I BÉNS PATRIMONIALS
DE MEMBRES CORPORATIUS
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Sra. presidenta i en compliment
al que estableix l'apartat 5 de l'article 75 de la Llei reguladora de les bases
de règim local, en la redacció donada per la Llei 9/1991 de 22 de març, ACORDA
per unanimitat :

- APROVAR el model que ha de servir de base per a la declaració que han de
formular, abans de la seva presa de possessió, els membres electes corporatius
amb motiu de la nova constitució del Consell Comarcal resultant de les darreres
elecciones municipals.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,45
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

DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859192 al
núm. 859196, i comprèn un total de 5 folis, numerats de 46 al 50.
La Seu d'Urgell, 11 de juliol de 1995

