
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 21 hores del dia 10 d'octubre 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: 
 
- 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 Mas i Bentanachs 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Joan Soldevila i Pagès 
- Francesc Muñoz i Gaset 
- Francesc Domingo i Barnils  
- 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. 
 
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  
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d'Aguilar 
- Josep Peña i Molina, alcalde de Valls del Valira 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovat pel Sr. 
secretari la presència de la totalitat dels membres corporatius que legalment 
integren el Ple, es passa, tot seguit, a conèixer dels assumptes següents 
inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2. SOLLICITUD D'UNA BESTRETA AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES 
 
Atès que mitjançant Resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 14 de setembre de 1995, li ha 



estat atorgada a aquest Consell Comarcal una subvenció global de 96.997.851 PTA 
per al finançament d'actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins de les 
comarques de muntanya, desglossada en els següents conceptes i imports: 
 
a) execució del Mirador de Sant Joan de L'Erm: 6.714.152 ptes. 
b) execució del Mirador de la Trava: 5.283.699 ptes. 
c) actuacions diverses a la xarxa veïnal i rural de camins: 85.000.000 ptes. 
 
Atès que el punt 7.4 de les bases de la convocatòria de concurs aprovada per 
Resolució de la mateixa Conselleria, de data 23 de març de 1995 (DOGC núm. 2042 
de 26-4-1995), preveu que els ens beneficiaris d'aquestes subvencions podran 
sol.licitar una bestreta de pagament del 50% sobre l'import de la subvenció 
atorgada, una vegada adjudicades les actuacions objecte de subvenció. 
 
Atesa la conveniència d'acollir-se a la bestreta per tal de no demorar 
l'abonament de les certificacions d'obres i facilitar així l'equilibri financer 
dels contractistes. 
 
Atès que, per a obtenir l'esmentat benefici, cal posar a disposició de la Caixa 
General de Dipòsits del Departament d'Economia i Finances una fiança pel mateix 
import de la bestreta sol.licitada. 
 
Atès que, a fi d'omplir el requisit anterior i formalitzar l'oportuna operació 
d'aval bancari, s'han lliurat les oportunes consultes a les diferents entitats 
bancàries de la comarca, i per la Comissió Informativa de Finances s'han 
estudiat les propostes presentades amb vista a seleccionar l'oferta més 
favorable pels interessos econòmics de l'entitat comarcal. 
 
Vist l'informe emès per la intervenció comarcal i adherint-se al dictamen de la 
Comissió, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 19 membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Sollicitar a l'Honorable conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, a l'empara del punt. 7.4 de les bases 
de la convocatòria aprovada per Resolució de 23 de març de 1995, la concessió 
d'una bestreta del 50% sobre la subvenció que, per un import global de 
96.997.851 PTA, li ha estat atorgada a aquest Consell Comarcal per al 
finançament d'actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins de les 
comarques de muntanya. 
 
Segon. Concertar amb l'entitat BANCA CATALANA una operació d'aval bancari per 
la quantitat de 48.498.925 PTA, equivalent a l'import de la bestreta 
sol.licitada, sota les següents condicions: 
 
- Termini de l'operació: 3 mesos 
- Comissió d'obertura: 10.000 ptes. 
- Comissió aval: 0,15 ptes. 
- Cost total trimestre: 82.748 ptes. 
 
Tercer. Complimentar el tràmit previst al punt 6 de la Resolució de 14 de 
setembre de 1995 abans esmentada, pel que fa al dipòsit de l'aval a la Caixa 
General de Dipòsits del departament d'Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 
 



Quart. Facultar la Presidenta de la corporació comarcal, senyora Ma. Dolors 
Majoral i Moliné, perquè cursi al Departament competent la documentació 
requerida i verifiqui quantes gestions siguin necessàries per a l'efectivitat 
de la bestreta sol.licitada. 
 
 
3. PROGRAMA D'ACTUACIONS A LA XARXA VEÏNAL D'ACCESSOS A NUCLIS DE POBLACIÓ, ANY 
1996 
 
Fou presentat a la consideració del Ple el Programa d'actuacions a la xarxa 
comarcal de camins veïnals per a l'any 1995, elaborat pels serveis tècnics de 
la corporació i dictaminat favorablement per la Comissió Informativa 
d'Infraestructures. 
 
El conseller ponent de l'àrea, senyor Busquets, fa un resum de les actuacions 
realitzades durant el present any de 1995 i passa, tot seguit, a relacionar les 
obres proposades per la Comissió per al Programa de 1996, en el qual es 
contemplen també dues partides destinades a la millora i conservació de 
carreteres ja executades en programes anteriors, juntament amb l'estat de les 
inversions previstes per al seu finançament que comprèn, a més de la subvenció 
anual del pla de camins que aporta la Direcció de Planificació i Acció 
Territorial, altres dotacions provinents del PUOIS 96, Unió Europea (objectiu 
5b), aportacions dels ajuntaments beneficiats per les obres i romanents 
d'exercicis anteriors. 
 
Acabada la intervenció del Sr. Busquets, la Sra. presidenta sotmet a la 
deliberació dels senyors consellers el dictamen de la Comissió i obre el 
corresponent debat en el que es produeixen les següents intervencions: 
 
El conseller i portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs, 
introdueix una reflexió inicial sobre la importància del tema, en afirmar que 
es tracta d'un dels acords més transcendentals que adopta el plenari comarcal 
al llarg de l'any, tot i tenint en compte que el marge de decisió és molt ampli 
i el muntant de la inversió a realitzar és també molt considerable. Per aquesta 
raó, considera que els criteris a seguir en la formulació del programa haurien 
de ser del tot clarificadors i els membres corporatius haurien d'estar 
plenament assabentats sobre les prioritats que cada any estableixen els 
responsables de l'equip de govern ja que el marc de llibertat en aquesta 
matèria és ampli i permet tot un ventall de possibilitats. Lamenta, per aquesta 
causa, que la informació al conjunt de membres corporatius sigui tan escassa i 
deficient i demana, d'una banda, la circulació a tots els consellers d'una 
còpia del programa d'enguany i, d'una altra banda, una informació completa per 
municipis sobre les realitzacions dutes a terme durant els darrers 5 anys i les 
inversions realitzades.   
 
La Presidenta, senyora Majoral, contesta al senyor Mas que la totalitat de la 
informació que el conseller reclama es discuteix al si de la Comissió 
d'Infraestructures, en la qual estan representats tots els grups corporatius i 
en la que s'analitzen acuradament i s'estableixen els criteris de prioritat a 
seguir en cada exercici a la vista de les propostes presentades i tenint en 
compte el tracte preferencial que es dóna sempre a aquells ajuntaments que 
anteriorment no s'hagin vist afavorits amb cap actuació en el respectiu terme 
municipal.   
 



Entra, a continuació, la senyora Presidenta a justificar el perquè de les 
prioritats establertes per a enguany i explica amb detall les raons de pes que 
motivaren la proposta, amb la particularitat de què tots els aspectes a tenir 
en compte varen ser estudiats i tractats a nivell de Comissió Informativa, que 
és l'òrgan corporatiu on s'analitzen i discuteixen els assumptes que s'han de 
presentar a la decisió del Ple i en el que, insisteix, estan representats tots 
els grups polítics. 
 
El senyor Mas intervé per a replicar que no pretén entrar ara en una discussió 
respecte a l'encert o desencert de les prioritats establertes o si alguna de 
les actuacions escollides és o no necessària, i que l'únic que demana és que, 
en l'exercici de les funcions de control i fiscalització que exerceix el Ple, 
s'adoptin les mesures necessàries per tal de facilitar a tots els membres 
corporatius una informació documental completa sobre la política de camins 
seguida en els darrers anys, per tal de poder comptar amb elements de judici 
suficients i debatre el tema amb un coneixement de causa més extens. 
 
La Sra. Presidenta contrarèplica al senyor Mas i diu que la informació està a 
l'abast dels corporatius en el dossier de la sessió des del moment en què la 
convocatòria és circulada i, per tant, tots els consellers tenen accés a la 
documentació; pel que fa a les actuacions sobre camins incloses en programes 
anteriors, la presidenta recorda al conseller que ja l'any passat, amb motiu de 
la sessió aprovatòria del programa 1995, s'havia facilitat, amb suficient 
antelació, un dossier complet sobre les actuacions programades i executades 
durant els darrers exercicis; per tant, afirma que la crítica del conseller és 
demagògica i distorsiona la realitat. 
  
El conseller, senyor Colom i Pich intervé per a preguntar la raó per la qual 
s'ha inclòs al PUOIS 1996-1999 la carretera de Cabó atès que en aquesta 
carretera s'havia ja realitzat fa 4 anys una adequació del ferm. 
 
La Sra. Presidenta contesta que aquella actuació va ser estrictament municipal, 
que es tractava d'un rec asfàltic molt lleuger i que és important dotar aquesta 
carretera d'un afermat més consistent, tot tenint en compte que la seva 
execució dins del PUOIS s'ha previst per a l'anualitat de 1998 (tret del tram 
urbà d'accés d'Organyà que és per a 1997). 
 
El conseller portaveu del grup del PPP, senyor Soldevila i Pagès, fa una 
específica referència al camí veïnal que uneix els termes municipals de la Seu 
d'Urgell i Alàs, i reclama també una atenció per aquells camins d'intensa 
utilització agrícola que, com l'esmentat, comuniquen granges i suporten un 
trànsit considerable de tota mena de vehicles i maquinària. 
 
La Sra. Presidenta insisteix en què, tractant-se de camins municipals, la seva 
conservació pertoca al municipi o municipis interessats i que, ara com ara, les 
prioritats dels programes comarcals van adreçats a millorar aquells accessos 
que comuniquen nuclis de població i que, en la major part dels casos, 
constitueixen l'únic itinerari de què disposen els seus habitants per accedir a 
la xarxa principal viària. D'altra banda, cal tenir en compte, diu, que la ZOE 
té encomanades actuacions en diverses carreteres i fora desitjable que 
s'executessin totes. Se segueixen puntualment, diu, les prioritats ja 
establertes a l'any 1988 per 18 alcaldes de la comarca durant l'època en què 
exercia funcions el Consell Comarcal de Muntanya.   
 



El senyor Mas Bentanachs torna intervenir per a puntualitzar que, en 
definitiva, tots els camins formen part de la competència delegada pels 
municipis i no entén perquè les prioritats s'han de centrar exclusivament sobre 
un únic criteri atès que hi ha d'altres camins locals que mantenen un important 
interès agrícola i serveixen d'accés obligat a granges i explotacions. 
 
El conseller, senyor Ventura Roca, ratifica les paraules de la Sra. presidenta 
i manifesta que, tot i reconèixer l'existència de carreteres o accessos 
d'habitual utilització pel veïnat, cal considerar que aquests no deixen de ser 
vials secundaris, la conservació dels quals ha de correspondre al respectiu 
ajuntament o ajuntaments afectats i no és lògic ni just tractar d'equiparar 
dues situacions que en si són diferents.   
 
El conseller, senyor Domingo Barnils, intervé per a interessar-se, en primer 
lloc, sobre la data en què s'ha demanat l'actuació de la carretera a Romanins i 
Boloriu i la senyora Presidenta contesta que fa aproximadament un any. En la 
mateixa línia d'altres intervencions anteriors, el Sr. Domingo Barnils reclama 
l'accés de tots els corporatius a una més àmplia informació institucional ja 
que es un dret emparat per la llei i que tenen tots els membres corporatius, 
inclosos els qui formen part dels grups minoritaris, en justa correspondència 
amb la col.laboració que d'ells s'espera. 
 
La Sra. presidenta reitera que la informació està oberta a tothom, que els 
dossiers de les sessions són a la disposició dels consellers en el despatx del 
secretari a partir de la circul.lació de l'ordre del dia i que les oficines i 
negociats són també oberts a qualsevol corporatiu que desitgi lliurar una 
consulta, examinar documents administratius o obtenir una informació. 
 
Tanquen el debat els consellers senyors Colom Pich i Mijana Vilana, el primer 
per a demanar que en la formulació dels programes de camins dels propers anys 
s'analitzin també d'altres aspectes sobre la base de criteris més amplis i 
flexibles des del punt de vista comarcal, ja que existeixen una sèrie de 
carreteres importants que cal tenir en compte i que s'aparten dels paràmetres 
estrictes i rígids que regeixen en l'actualitat i, el segon, per a sol.licitar 
també l'atenció dels plans en vials i accessos a masies i cases aïllades. 
 
Finalitzat el debat, la senyora presidenta sotmet a votació ordinària el 
dictamen de la Comissió i, per 16 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, 
declara adoptat el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Programa d'actuacions a la xarxa de camins 
veïnals de la comarca per a l'any 1996 per un import de 228.368.019 PTA. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l'esmentat Programa i les seves Bases 
d'execució per un termini de trenta dies, mitjançant la seva publicació al 
tauler d'anuncis de la corporació, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i Butlletí Oficial de la Província per tal d'atendre reclamacions i/o 
allegacions. Transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagi 
interposat cap allegació, reclamació o suggeriment, l'acord inicial 
d'aprovació esdevindrà definitiu sense més tràmit. 
 
 
 
 



4. MODIFICACIÓ DEL PROJECTE "ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DE L'ACCÉS A TORRES 
D'ALÀS". 
 
Atès que l'obra pública comarcal anomenada "Arranjament i pavimentació del camí 
d'accés a Torres d'Alàs" ha estat adjudicada per un import de 29.568.022 PTA  a 
l'entitat CUBIERTAS Y MZOV SA mitjançant acord plenari de data 22 de juny 
d'enguany; 
 
Atès que, per la via de modificació del contracte, el director facultatiu de 
l'obra i enginyer de la plantilla d'aquesta corporació, senyor Francesc Fabra i 
Grau, sollicita de l'òrgan de contractació competent, pels motius que 
s'exposen a l'informe tècnic incorporat a l'expedient i específicament derivats 
de la necessitat de propiciar una major amplada útil de la carretera, operar 
una modificació del projecte de l'esmentada obra consistent a substituir el 
ferm rígid inicialment previst a base de formigó sec compactat per una 
pavimentació de ferm flexible, sense alterar el preu final del contracte i 
tenint en compte que l'estalvi del preu unitari del material emprat es 
destinarà en augmentar la longitud de cunetes revestides i de barrera de 
seguretat; 
 
Atès que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha dictaminat favorablement 
sobre la conveniència de realitzar el canvi proposat pel tècnic director de 
l'obra; 
 
Vista la normativa sobre modificació del contracte d'obres prevista a l'article 
146 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contratos de las administraciones 
públicas, i molt concretament el paràgraf 3 de l'esmentat article en relació 
amb el 43 f) del vigent Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 179/1995, de 13 
de juny; 
 
El Ple del Consell Comarcal, en congruència amb l'informe del tècnic comarcal 
director de l'obra, accepta el Dictamen de la Comissió d'Infraestructures i per 
unanimitat dels 19 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar expedient per a modificar el projecte de l'obra "Arranjament 
i pavimentació de l'accés a Torres d'Alàs" d'acord amb l'informe lliurat pel 
facultatiu director, senyor Francesc Fabra i Grau. 
 
Segon. Aprovar el projecte modificat de l'esmentada obra 
 
Tercer. Donar audiència a l'entitat contractista per un termini de tres dies 
per tal d'atendre reclamacions i, en el cas que no es produeixin, donar per 
aprovat l'expedient de forma automàtica i definitiva. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE "NOVA CARRETERA D'ACCÉS A ARFA DES DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL DE MONTFERRER 
 
Presentat a la consideració del Ple del Consell Comarcal el projecte tècnic 
anomenat "Nova carretera d'accés a Arfa des del Polígon Industrial de 
Montferrer" 
 
Vist l'informe del secretari general de la corporació comarcal respecte a la 



consideració d'aquest projecte com a obra ordinària de primer establiment i, 
per tant, sotmesa al tràmit d'aprovació dels articles 218 i 219 de la Llei 
8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, i 37 i següents del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la 
Generalitat de Catalunya núm. 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès el Dictamen de la Comissió Informativa d'Infraestructures. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 19 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra comarcal ordinària de 
primer establiment, el projecte d'obres anomenat "Nova carretera d'accés a Arfa 
des del Polígon Industrial de Montferrer", inclosa al Programa d'actuació a la 
xarxa de camins veïnals de la comarca de l'any 1995 i amb un pressupost 
d'execució per contracta de 24.332.675 PTA. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública, durant un termini de trenta dies, el 
projecte d'obra aprovat, d'acord amb el que preveuen els articles 219.2.c de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 37 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i es fa constar que, 
si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap reclamació o 
allegació al mateix, restarà aprovat definitivament sense necessitat de fer-ho 
de forma expressa, publicant-se aquesta aprovació definitiva d'acord amb el que 
determina l'article 38.2 de l'esmentat Reglament. 
 
Tercer. Facultar la senyora Presidenta d'aquest Consell Comarcal perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels 
precedents acords. 
 
 
6. SUBVENCIÓ DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 
 
Vista l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, de data 21 de maig de 1990, sobre convocatòria de 
subvencions per al foment, la promoció i la divulgació de la Denominació 
Comarcal de Productes Alimentaris. 
 
Atès el programa d'actuacions previst per a enguany en aquesta matèria, 
elaborat i proposat per la Comissió Comarcal Informativa de Promoció i Foment 
de l'Activitat Socioeconòmica. 
 
El Ple del Consell Comarcal accepta el dictamen emès per l'esmentada Comissió 
i, per unanimitat dels 19 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el programa previst per a enguany, d'actuacions adreçades al 
foment, la promoció i la divulgació de la Denominació Comarcal de Productes 
Alimentaris a la comarca de l'Alt Urgell, el qual presenta un pressupost 
d'execució aproximat d'un milió de pessetes. 
 
Segon. Sollicitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, a l'empara de l'Ordre de 21 de maig de 1990 abans 
esmentada, una subvenció de cinc-centes mil pessetes (500.000 ptes), en 
concepte d'ajut econòmic per a contribuir a la despesa que comporta la posta en 



marxa i realització de la campanya. 
 
Tercer. Facultar la Sra. presidenta de la corporació comarcal perquè trameti al 
Departament competent la documentació necessària i verifiqui totes les gestions 
que siguin adients en ordre a la plena efectivitat de la subvenció demanada. 
 
 
7. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
D'acord amb el correlatiu de l'ordre del dia i en compliment del que estableix 
l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic vigent, 
la Sra. presidenta informa a la corporació, mitjançant lectura resumida de la 
seva part dispositiva, de totes aquelles resolucions dictades des de la última 
sessió plenària ordinària, donant-se per assabentats els presents del contingut 
d'aquestes resolucions. 
 
 
8. INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA 
 
La Sra. presidenta facilita al Ple informació sobre els següents temes 
d'interès comarcal: 
 
- Celebració de la reunió del Consell General de Muntanya en la qual, a més de 
tocar el tema relatiu a la formulació dels plans comarcals de les zones de 
muntanya, s'ha passat també a discutir sobre les fiances que exigeix el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a poder obtenir una 
bestreta del 50% de la subvenció atorgada per actuacions a la xarxa veïnal de 
camins; s'ha considerat, si més no, totalment desproporcionada la quantia de la 
fiança que es demana als consells comarcals per aquest concepte. 
 
- Celebració de l'assemblea de l'Associació catalana de municipis a la qual ha 
assistit en qualitat de vicepresident, l'alcalde d'Oliana, senyor Ventura Roca. 
 
- Propera visita a la comarca del secretari general de Joventut, senyor Josep 
Coll i Betran, per a presentar el "Pla interdepartamental de Joventut". 
 
- Visita anunciada pel proper dimecres dia 18 d'octubre, del conseller de 
Comerç, Consum i Turisme, senyor Alegre i Selga, en la que mantindrà un reunió 
de treball amb empresaris de l'Alt Urgell, el Solsonès i la Cerdanya. 
Prèviament tindrà lloc la inauguració de la caseta de turisme i es presentarà 
el video de la comarca de l'Alt Urgell. 
 
- Presentació divendres passat a Tarbes (França) del programa "Pyrenergia". 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l'ordre del dia es produeixen les següents intervencions:  
 
- El senyor Jordi Mas, a títol d'informació, recorda que propers dies 21 i 22 
del mes que som tindrà lloc a la ciutat de la Seu la Fira de Sant Ermengol; a 
l'acte d'inauguració que està previst per a l'una del migdia del dissabte 21 
d'octubre, assistirà l'Hble. conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat; en aquesta edició, diu el conseller, es presenten com a novetats 



importants les fires monogràfiques d'esquí nòrdic i de formatges artesans dels 
Pirineus. 
 
- El mateix senyor Mas, a títol de prec, demana a la Sra. presidenta que 
s'expliqui el que fa referència a la nota apareguda a la premsa sobre el 
pronunciament que va fer la Comissió d'Urbanisme de Lleida en favor del 
projecte del camp de golf de Bellestar. S'interessa sobre l'estat en què es 
troba el projecte, previsions de futur immediat, paper que jugarà el Consell, 
etc. 
 
La Sra. Presidenta manifesta que al final de la reunió de la Junta General de 
IAUSA que es celebrarà tot seguit al Ple d'avui, els membres corporatius 
presents seran informats àmpliament sobre el tema, tot i que aquest no figuri 
oficialment com a punt específic de l'ordre del dia. 
 
- El conseller senyor Josep Puigdemasa i Ribó insisteix en el prec formulat en 
la sessió anterior respecte a la necessitat de lliurar l'oportuna visita al 
Director General de Carreteres per a plantejar-li el greu problema que 
representa la curva de la C-1313 pròxima al casc urbà d'Organyà on es 
produeixen una infinitat d'accidents, gran part d'ells de gravetat. 
 
La Sra. presidenta manifesta que el projecte de l'esmentat tram es troba a 
l'Ajuntament d'Organyà als efectes de rebre el tràmit d'informació pública i 
que no n'hi ha cap inconvenient en realitzar la visita que interessa el senyor 
Puigdemasa, tot i que el conseller està plenament assabentat del problema ja 
que cada vegada que es produeix un accident, se li envia el corresponent escrit 
de recordatori juntament amb la fotografia del accident. 
 
- El mateix conseller es queixa que en les convocatòries de les sessions figuri 
l'horari de celebració sota la denominació "21 hores, 22 hores" etc i demana 
que, en benefici d'una major claretat, les esmentades expressions siguin 
substituïdes per les de "10 de la nit", "5 de la tarda" etc.  
 
Els presents no posen cap objecció perquè així es faci constar d'acord amb la 
proposta del senyor Puigdemasa.  
 
- El conseller senyor Josep Maria Solà, després de congratular-se de què el 
projecte del tram d'Organyà de la C-1313 sigui ja una realitat, considera 
lamentable i vergonyós que la perillosa curva del tram de Coll de Nargó no hagi 
merescut encara l'atenció que la realitat de la freqüència d'accidents greus de 
trànsit que es produeixen en aquell punt reclama i, davant la ignorància 
d'aquest punt negre, o bé davant la passivitat per part dels responsables de 
carreteres en no donar-li l'adequada solució, el conseller demana la urgent 
intervenció del Consell Comarcal prop la Direcció General competent. 
 
La Sra. presidenta promet fer les gestions pertinents tot i que considera que 
els responsables de carreteres ja estan informats sobre l'existència del punt 
negre en qüestió. 
 
- Finalment, el conseller senyor Mijana Vilana considera interessant que els 
consellers de la nova legislatura puguin tenir ocasió de conèixer el personal 
funcionari i laboral de la casa. 
 
La Sra. presidenta manifesta que el dia que ho desitgi no tindrà cap 



inconvenient en facilitar-li, a ell i als altres consellers entrants, aquesta 
presentació, si bé precisa que s'aprofita la sessió de desembre per a celebrar 
a continuació del Ple un piscolabis de convivència de polítics, funcionaris i 
tècnics i tenir així ocasió de poder conèixer i conversar amb el personal . 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,20 
hores, de la qual s'estén la present acta que es 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. 859229 al 
núm. 859238, i comprèn un total de 10 folis, numerats del 83 al 92. 
 
La Seu d'Urgell, 22 de desembre de 1995 



 
EL SECRETARI 


