
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia tres d'agost 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: 
 
- Ma. Teresa Ferrer i Cumella 
- Pere Planes i Planes 
- Miquel Mas i Miró 
- Ventura Roca i Martí 
- Josep Maria Solà i Solà 
- Emili Segon i Baró 
- Bonaventura Solans i Navarro 
- Joan Busquets i Grau 
- Joan Orrit i Armengol 
- Josep Maria Castells i Curià 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Joan Soldevila i Pagès 
- Francesc Muñoz i Gaset  
- Josep Mijana i Vilana 
- Miquel Colom i Pich  
 
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 Mas i Bentanachs i 
Francesc Domingo i Barnils. 
 
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:  
 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó  
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
 
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. PRESA DE CONEIXEMENT DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA SOBRE NOMENAMENTS I 
DELEGACIONS 
 
Es llegeix el Decret núm. 22/95 dictat per la Sra. presidenta amb data 1-8-
1995, en virtut del qual i en compliment de l'article 38 d) del Reglament 
d'organit-zació, funcionament i règim jurídic de les entitats locals el plenari 
comarcal és informat de les resolucions de la Presidència que afecten a les 
següents matèries: 
 
a) Nomenament de vice-presidents 



b) Nomenament de presidents efectius de les Comissions Informatives 
c) Nomenament de membres de la Comissió de Govern 
d) Delegacions que la Sra. presidenta ha estimat oportú de conferir. 
 
Els presents es donen per informats i assabentats de totes les resolucions 
dictades per la Sra. presidenta sobre aquestes matèries. 
 
Tanmateix, i en relació amb les competències resolutòries que, d'acord amb 
l'article 37 del Reglament Orgànic Comarcal, el Ple pot delegar en la Comissió 
de Govern, s'acorda ratificar la delegació que ja venia exercint en passades 
legislatures la dita Comissió de Govern sobre les següents matèries : 
 
- aprovació de factures 
- certificacions d'obres i de serveis 
- informes en obres i serveis del Pla Específic i PUOIS 
- reconeixement de serveis i triennis del personal 
- facultats resolutòries en matèria de gestió del transport a la demanda; 
 
tot això sense perjudici de les competències que en un futur i de forma puntual 
pugui acordar de delegar el Ple en la Comissió de Govern. 
 
 
2. EXPEDIENT SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Donat compte de l'expedient instruït a instància de l'empresa constructora 
RIBALTA E HIJOS SA, adjudicatària de les obres anomenades "Arranjament i 
pavimentació del camí del Castell d'Oliana" i "Camí d'accés a Sellent des de 
Prats de Carreu", per a la cancel.lació dels avals que per imports de 799.692,- 
ptes i 736.652,-ptes ha constituït davant la tresoreria comarcal en garantia de 
la correcta execució de les obres, 
 
Atès que a tenor dels informes del tècnic comarcal i del tresorer de la corpo-
ració, incorporats a l'expedient, resulta que no es deriva cap responsabilitat 
que hagi d'exercir-se sobre les garanties prestades i que el secretari de la 
corporació certifica que durant el termini dels 20 dies d'exposició pública de 
l'expedient no s'ha produït cap reclamació, 
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, de conformitat amb el que preveu 
l'article 48 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Adminis-
tracions Públiques, i per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA : 
 
- Que es cancel.lin els avals que, per uns imports de 799.692,- i 736.652,- 
ptes té constituïts l'entitat RIBALTA E HIJOS SA com adjudicatària, 
respectivament, de les obres "Arranjament i pavimentació del camí del Castell 
d'Oliana" i " Camí d'accés a Sellent des de Prats de Carreu", donant-ne compte 
a la tressoreria de la corporació perquè verifiqui l'oportuna cancellació 
mitjançant el compliment dels tràmits que siguin reglamentaris. 
 
 
3. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 1994 
 
Fou presentat a la consideració del plenari corporatiu el Compte General dels 
pressupostos, integrat pel de la pròpia corporació i pel de l'entitat 



INICIATIVES ALT URGELL SA (IAUSA) i corresponent a l'exercici de 1994, 
degudament rendit i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes. 
 
El conseller responsable de l'àrea de finances, senyor Ventura Roca, informa 
sobre els resultats liquidatoris que presenta aquest compte, els justificants 
del qual i documentació adjunta han estat a la disposició dels senyors 
consellers en l'oficina de la intervenció comarcal per a exàmen i consulta, i 
el senyor secretari certifica que durant el període d'exposició pública no ha 
estat presentada ni tramesa cap reclamació ni observació en relació amb 
l'expressat compte. 
 
I, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen favorable de la 
Comissió Informativa de Finances i Règim Interior i, per unanimitat dels 17 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
- APROVAR, a tots efectes legals i en la mateixa forma com ha estat rendit per 
la presidenta i dictaminat per la Comissió Especial de Comptes, el Compte 
General del Presupost 1994, integrat pel de la pròpia corporació i el de la 
societat pública comarcal Iniciatives Alt Urgell SA,   
 
 
4. OPERACIÓ DE TRESORERIA 
 
Examinat l'expedient que es tramita per a concertar una operació de tresoreria 
per import de 35.000.000 PTA, 
 
Ponderades amb deteniment, des del punt de vista dels interessos de la 
corporació, les ofertes presentades per les diferents entitats creditícies que 
operen a la localitat; 
 
Atès que l'expedient es considera conforme al dret positiu vigent, per quant 
s'acompleixen tots els requisits que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, determina per aquest tipus d'operacions; 
 
En harmonia amb l'informe previ i preceptiu de l'interventor comarcal i 
conformement amb el dictamen de la Comissió Informativa de Finances i Règim 
Interior; 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 17 membres corporatius 
presents a la sessió i mitjançant el quòrum de majoria absoluta de l'article 
47.3.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, 
ACORDA: 
 
Primer. Concertar amb el BANCO URQUIJO UNION un crèdit a curt termini, per 
import límit autoritzat de trenta-cinc milions (35.000.000) PTA, a cancel.lar 
com a màxim en el termini d'un any, i destinat a atendre les necessitats 
transitòries de tresoreria que es puguin produir com a conseqüència de les 
diferències de venciments entre els pagaments i els ingressos efectius de la 
corporació comarcal, en les condicions que s'assenyalen tot seguit: 
 
   - Tipus d'interès sobre el saldo disposat: MIBOR + 0%, 
   - Tipus d'interès sobre el saldo no disposat: 0% 
   - Comissió d'obertura o constitució: 0% 
 



Segon. Acceptar addicionalment les condicions ofertades per l'esmentada entitat 
bancària per a l'operativa habitual dels comptes corrents que hi mantingui el 
Consell Comarcal, d'acord amb les següents especificacions: 
 
    - Comissió per ingrés de xecs: 0% 
    - Comissió per transferències: 0,02%, sense mínims 
    - Remuneració de saldos creditors: MIBOR -2,5% 
    - Comissió d'administració: 0% 
 
Tercer. Fer constar explícitament que a l'estat de despeses del pressupost 
comarcal en vigència hi ha consignació suficient per atendre les obligacions 
econòmiques dimanants de la present operació i que l'import màxim d'aquesta no 
ultrapassa el 35% dels ingressos liquidats per operacions corrents de 
l'exercici 1994. 
 
Quart. Afectar específicament en garantia de la devolució del capital de què es 
disposi, així com del pagament d'interessos o altres despeses eventualment 
connexes, la part dels recursos comarcals del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya no afectada prèviament en garantia d'altres operacions a llarg 
termini. 
 
Cinquè. Trametre a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, amb referència a la 
present operació, la informació requerida en la normativa sobre tutela 
financera de les corporacions locals. 
 
Sisè. Facultar l'Il.lma Sra. Presidenta del Consell, Ma. Dolors Majoral i 
Moliné per tal que, en nom i representació de l'entitat, formalitzi els 
documents necessaris per a l'execució del present acord. 
 
 
5. CANVI D'OBRA AL PLA ESPECÍFIC DE LA DIPUTACIÓ 1995 
 
El senyor alcalde de l'Ajuntament de Peramola, mitjançant escrit de data 6 de 
juliol d'enguany adreçat a la senyora presidenta del Consell Comarcal, 
sol.licita el preceptiu informe de la corporació comarcal per tal que la 
Diputació autoritzi el canvi de l'obra inclosa al programa específic de l'any 
1995 amb el núm. 95/2000-DL i anomenada "Pavimentació del carrer del camp del 
Fuster de Peramola" per una altra titulada "Xarxa de Clavegueram en camp del 
Fuster, a la localitat de Peramola-1a.fase-". L'acord municipal pel qual 
s'acorda sollicitar l'esmentada substitució, ve motivada per la necessitat de 
dotar de clavegueram la zona del camp del Fuster la qual es troba mancada del 
dit servei, essent prioritari donar una solució prèvia a aquesta actuació, 
mitjançant l'execució del corresponent projecte, i deixar resolt el problema 
abans de a dur a terme les obres de pavimentació. 
 
I, el Ple del Consell Comarcal, considerant perfectament justificat el motiu 
allegat per l'Ajuntament de Peramola per a operar l'esmentat canvi, i atès que 
l'import de la subvenció del programa específic per aquesta obra romandrà 
inalterable, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Informar favorablement la petició de l'Ajuntament de Peramola per a 
poder incloure en el programa específic de la Diputació 1995 l'obra titulada 
"Xarxa de clavegueram en camp del Fuster, a la localitat de Peramola-1a.fase", 



en substitució de l'anomenada "Pavimentació del carrer del Camp del Fuster de 
Peramola", assignant a aquesta última el mateix número (95/2000-DL) i la 
mateixa subvenció (1.790.000,- PTA). 
 
Segon. Donar la conformitat a la documentació tramesa per l'Ajuntament de la 
Vansa i Fórnols relativa a la contractació de l'obra del Pla Específic núm. 
94/2014-DL, anomenada "Clavegueram i depuració d'aigües residuals a Sorribes". 
L'esmentada documentació consta de:  
a) certificat d'aprovació del projecte, distribució del finançament i          
   consignació pressupostària. 
b) certificat sobre dades de contractació-model A-6 
 
 
6. PLA D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 1996-1999 
 
Vista la normativa que regeix la convocatòria per a la formulació del Pla Unic 
d'Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 1996-1999, publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya nún. 2070 de 3-7-1995, mitjançant Decret 
de la Conselleria de Governació núm. 188/1995, de 27 de juny, i Resolució de 28 
de juny, dictada en desplegament del Decret anterior; 
 
Ateses les necessitats més urgents a cobrir durant el proper quadrienni per 
aquest Consell Comarcal en l'àmbit de les competències municipals assumides pel 
propi Consell, i tenint en compte les prioritats existents; 
 
El Ple del Consell Comarcal, oït l'informe l'informe de l'enginyer en cap dels 
serveis tècnics comarcals i acceptant el dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures, adoptà, per unanimitat dels 17 membres corporatius presents 
a la sessió, els següents ACORDS: 
 
Primer. Sollicitar com a actuacions a incloure en el Pla únic d'Obres i 
Serveis de Catalunya, quadrienni 1996-1999, les següents, amb expressió de 
l'ordre de prioritat i exercici en què es demanen i pressupost d'execució per 
contracta, d'acord amb les dades reflectides a la fitxa resum de la demanda 
total: 
 
Ordre  Títol de l'obra              Exercici         Pressupost ex.contracta 
 
 1 Millores dels accessos              
     a les poblacions d'An- 
     sovell,Bescaran i Cas- 
     tellnou de Carcolze   1996   66.017.586 PTA 
 
2 Eixample de l'accés a 
     la Vall de Cabó,tram 
     urbà d'Organyà    1997   23.110.664   " 
 
3 Arranjament i pavimen 
    tació de l'accés a Bis- 
     carbó i Vilarrubla des 
     de la ctra. N-260    1997   24.048.673  PTA 
 
4 Millores de l'accés als 
     nuclis de la Vall de Cabó 



     -1a. fase-     1998   44.070.258   " 
 
5    Arranjament i pavimenta- 
     ció de l'accés a Romanins 
     i Voloriu     1999   46.016.105   " 
 
Segon. Aprovar les dades contingudes a les fitxes de sol.licitud de cadascuna 
de les obres demanades. 
 
Tercer. Facultar la Il.lma. Sra. presidenta de la corporació comarcal, senyora 
Ma. Dolors majoral i Moliné, perquè traslladi a la secretaria de la subcomissió 
territorial de Cooperació Local i a la Diputació de Lleida tota la documentació 
que per a concòrrer a la convocatòria determina el Decret 188/1995 i la 
Resolució de 28 de juny de 1995. 
 
Quart. Aprovar inicialment el projecte de l'obra a inclore a l'exercici de 1996 
del PUOIS anomenada "Millores dels accessos a les poblacions d'Ansovell, 
Bescaran i Castellnou de Carcolze", redactat per l'enginyer superior de camins, 
canals i ports, senyor Francesc Fabra i Grau, tècnic contractat de la 
plantilla, amb un pressupost d'execució per contracta de 66.017.586 ptes. 
 
Aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu si durant el període 
d'informació pública no es presentés cap reclamació o observació en relació a 
l'esmentat projecte. 
 
Cinquè. Aprovar les memòries valorades relatives a les següents obres: 
 
a) Eixample de l'accés a la Vall de Cabó, tram urbà d'Organyà, redactada per 
l'enginyer superior de camins, canals i ports, senyor Joan Gurrera i Lluch, 
funcionari de la plantilla, amb un pressupost de 23.110.664 ptes. 
 
b) Arranjament i pavimentació de l'accés a Biscarbó i Vilarrubla des de la 
crtra. N-260, redactada per l'arquitecte tècnic senyor Josep Lluís Pargaña i 
Escudero, funcionari de la plantilla, amb un pressupost de 24.048.673 ptes. 
 
c) Millores de l'accés als nuclis de la Vall de Cabó, 1a. fase, redactada per 
l'enginyer superior de camins, canals i ports, senyor Joan Gurrera i Lluch, 
funcionari de la plantilla, amb un pressupost de 44.070.258 ptes. 
 
d) Arranjament i pavimentació de l'accés a Romanins i Voloriu, redactada per 
l'enginyer superior de camins, canals i ports, senyor Francesc Fabra i Grau, 
funcionari de la plantilla, amb un pressupost de 46.016.105 ptes.   
 
 
7. PLA EXPERIMENTAL DE FOMENT I SUPORT DE L'AUTOEMPRESA. SOL.LICITUD DEL 
CONSELL COMARCAL PER A SER PUNT D'INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ.  
 
La Sra. presidenta informa al Plenari sobre el contingut de l'Ordre de la 
Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya, de data 17 de juliol de 
1995 (DOGC núm. 2080 de 26-7-1995), per la qual es regula el Pla experimental 
de foment i suport a l'autoempresa per a l'any 1995, l'objectiu del qual és 
d'exercir accions de foment i suport a l'autoempresa, mitjançant l'orientació, 
la formació i l'ajut als treballadors desocupats o en actiu perquè creïn la 
seva pròpia empresa, a través d'un conjunt d'accions que enumera l'article 2 de 



la pròpia Ordre abans esmentada. Per tal de contribuir a la finalitat del Pla, 
diu la Sra. presidenta, es considera oportú de formalitzar amb la Direcció 
General d'Ocupació del Departament de Treball el conveni de collaboració a què 
fa esment l'article 4 de l'Ordre de 17 de juliol i cursar prèviament l'oportuna 
sol.licitud perquè aquest Consell obtingui, en el marc de l'esmentat Pla, la 
condició de punt d'informació i orientació als emprenedors. 
 
A la vista de la informació rebuda, i plenament conscients els membres 
corporatius presents de la important tasca a realitzar en aquesta matèria i 
dels beneficis socials que d'ella es derivaran en interès de la comarca, el Ple 
del Consell Comarcal, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Sollicitar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
que aquest Consell Comarcal obtingui la condició de punt d'informació i 
orientació als emprenedors, d'acord amb l'Ordre de regulació del Pla 
experimental de foment i suport a l'autoempresa per a l'any 1995. 
 
Segon. Cursar a la Direcció General d'Ocupació l'oportuna sol.licitud i 
documentació preceptiva. 
 
Tercer. Facultar àmpliament la Sra. Presidenta del Consell Comarcal perquè 
formalitzi i signi el corresponent conveni i verifiqui tots aquells actes de 
representació i de gestió que siguin necessaris en ordre a la plena eficàcia de 
l'actuació.  
 
 
8. PROPOSTA D'ADHESIÓ I D'INCORPORACIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'ENS LOCALS DE MUNTANYA 
DELS PIRINEUS (AMPI). APROVACIO D'ESTATUTS 
 
La Sra. presidenta facilita als membres corporatius presents a la sessió una 
àmplia informació sobre els antecedents que varen promoure la conveniència de 
crear l'Associació d'Ens Locals de Nuntanya dels Pirineus, amb la finalitat 
d'establir un nexe d'unió entre zones de territori afectades per una 
problemàtica econòmico-social comú que requereix d'un tractament específic i 
que necessita plantejar un conjunt de reivindicacions, de cara a Europa i també 
a nivell de l'Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma, que permeti el 
desenvolupament racional i harmònic de tot el seu potencial i recursos. Fa 
esment a la reunió celebrada el proppassat 21 de juny a la qual va assistir la 
representació d'aquest Consell Comarcal, juntament amb la del Pallars Sobirà, 
del Ripollès, Diputacions de Lleida i Girona i diversos ajuntaments, en la qual 
es va nomenar una Comissió Executiva Provisional encarregada de començar la 
tramitació dels Estatuts, de difondre l'Associació entre entitats interessades 
i de preparar l'Assemblea General prevista pel proper mes de setembre amb el fi 
d'aprovar definitivament els Estatuts i elegir els Organs de Govern. 
 
En la línia apuntada i com a entitat local que, en el seu dia, es va adherir a 
la creació d'aquest òrgan, la Sra. presidenta eleva al Ple l'oportuna proposta 
de compromís formal de formar part de l'esmentada associació i de aprovar el 
seus estatuts, al mateix temps que invita als senyors alcaldes presents perquè 
els ajuntaments respectius s'integrin dins d'aquesta adhesió i adoptin acords 
similars. 
 
I, el Ple del Consell Comarcal, conscient de la importància de la tasca a 
realitzar i de les favorables espectatives que d'ella derivaran per a la 



comarca, per unanimitat de tots els membres corporatius presents, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la creació de l'Associació d'Ens Locals de Muntanya dels 
Pirineus (AMPI) 
 
Segon. Aprovar els estatuts pels quals ha de regir-se l'associació. 
 
 
9. AUTORITZACIÓ DE FUNCIONAMENT D'UN ALBERG DE JOVENTUT 
 
A  proposta de la Sra presidenta, i amb l'informe previ del secretari general 
de la corporació, s'acorda deixar sobre la taula i pendent de resolució 
l'autorització a què fa esment el punt de l'ordre del dia ja que l'expedient es 
troba mancat de la preceptiva llicència municipal d'obertura de la 
instal.lació, requisit sense el qual el Consell Comarcal no podrà resoldre. 
 
 
10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE COORDINADORS D'ÀREA 
 
Els presents aprovaren la proposta formulada per les quatre Comissions 
Informatives comarcals, de nomenar, per a cadascuna d'elles, un coordinador 
d'àrea entre el personal tècnic que integra la plantilla de la corporació, i en 
congruència amb la dita proposta, s'ACORDA, per unanimitat, de fer recaure 
aquests càrrecs en les següents persones: 
 
- El senyor Pere Porta i Colom, coordinador de l'àrea de finances i règim      
  interior. 
 
- El senyor Joan Gurrera i Lluch, coordinador de l'àrea d'infraestructures. 
 
- La senyora Patricia Ramírez i Aymerich, coordinadora de l'àrea de serveis    
  públics. 
 
- La senyora Montserrat Ripoll i Pantebre, coordinadora de l'àrea de promoció  
  i foment de l'activitat socioeconòmica.   
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,10 
hores, de la qual s'estén la present acta que és signada per la senyora 
presidenta, amb mí, el secretari. Certifico. 
 
 
         LA PRESIDENTA                               EL SECRETARI  
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859208 al 
núm. 859215, i comprèn un total de 8 folis, numerats de 62 al 69. 
 
La Seu d'Urgell, 15 de setembre de 1995 
 



EL SECRETARI 


