
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 21 hores del dia 9 de novembre 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 
Molinè, 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 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén 
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
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. PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES A DIFERENTS 
CONTRACTACIONS 
 
Tot seguit, es llegeix un dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures expressat en els següents termes: 
 
"El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 19 de maig d'enguany ha publicat la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, 
llei que conté nombrosos preceptes de caràcter bàsic i que ha entrat en vigor 
el dia 9 de juny següent. 
 
L'esmentada Llei deixa sense efecte la legislació actualment vigent en allò que 
se li oposa. Per aquest motiu caldrà adaptar a la nova llei els plecs de 
clàusules generals que acordi aprovar la corporació per als diferents tipus de 
contractacions més habituals que realitza el Consell Comarcal.  
 
En la seva conseqüència, atesos els informes preceptius lliurats pel secretari 
i per l'interventor de la corporació, la Comissió eleva al Ple del Consell la 
següent proposta d'ACORD: 
 
Primer. Aprovar inicialment, en consonància amb la Llei 13/1995, de 18 de maig, 
de contractes de les administracions públiques, els plecs de clàusules 
administratives generals referits, d'una banda, als contractes d'obres i 
installacions i, d'altra, als de serveis i de subministraments, assistència i 
consultoria i treballs específics i concrets no habituals, fent una refosa 
d'aquestes quatre últimes figures contractuals en un únic Plec de clàusules 
generals. 
 
Segon. Deixar sense efecte el plec de condicions generals per a la contractació 
d'obres mitjançant contractació directa i els plecs de clàusules 
administratives tipus referits als contractes d'assistència i de treballs 
específics i concrets, aprovats en el seu dia pel plenari corporatiu comarcal i 
actualment vigents. 
  
Tercer. Donar publicitat als acords anteriors en la forma prevista en la 
legislació vigent, amb l'advertiment que en cas de no haver-hi cap reclamació o 
suggeriment en relació amb els esmentats Plecs, els acords incials esdevindran 
definitius. 
 
El precedent Dictamen i les propostes contingudes al mateix, han estat 
aprovades per unanimitat dels 19 membres corporatius presents a la sessió.  
 
 
3. OBRES ACOLLIDES A LES SUBVENCIONS PER DANYS OCASIONATS A CAUSA DELS AIGUATS 
D'OCTUBRE I NOVEMBRE DE 1994 
 
Vista la Resolució de 10 d'octubre de 1995, de la Conselleria de Governació 
(DOGC núm. 2120 de 25-10-1995), per la qual es dóna publicitat a l'acord de 28 
de setembre de 1995, d'atorgament de subvencions a les corporacions locals per 
atendre el restabliment d'obres i serveis de competència municipal danyats pels 
aiguats d'octubre i novembre de 1994. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal figura a l'annex de l'esmentada Resolució com 
a ens executor de les obres números 95/4364-AA, 954365/AA i 95/4366-A. 



 
Atès que, mitjançant escrit del passat 8 de novembre, el senyor alcalde de Cava 
proposa al Consell Comarcal que accepti la delegació del dit Ajuntament perquè 
la corporació comarcal sigui administració actuant en la contractació de l'obra 
núm. 95/4367-AA pertanyent al municipi de Cava i anomenada "Accés a Cava i 
Ansovell". 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al Dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures i per unanimitat del 19 membres corporatius presents a la 
sessió, adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Acceptar la delegació sol.licitada per l'Ajuntament de Cava per a ser 
aquesta corporació comarcal administració actuant en la contractació de l'obra 
que figura a l'annex de la Resolució de 10 d'octubre d'enguany amb les dades 
següents: 
 
- obra núm. 95/4367-AA 
- corporació local: Cava (Alt Urgell) 
- títol: Accés a Cava i Ansovell 
- pressupost total: 5.972.383,- ptes. 
- aportació corporació local: 298.619,- ptes 
- subvenció de l'Estat: 2.836.882,- ptes. 
- subvenció de la Generalitat: 2.836.882,- ptes 
 
Segon. Aprovar inicialment el projecte titulat "Accés a Cava i Ansovell", 
corresponent a l'obra esmentada al punt anterior, i exposar al públic el dit 
projecte per un termini de 30 dies, tot fent constar que si transcorregut 
l'esmentat termini no s'ha presentat cap al.legació  o reclamació, l'acord 
inicialment adoptat esdevindrà definitiu. 
 
Tercer. Aprovar les memòries valorades de les obres següents en les quals el 
Consell Comarcal és directament ens executor: 
 
a) Obra núm. 95/4364-AA, titulada "Reparació de l'accés a Ars", amb un         
   pressupost d'execució d'1.047.117 ptes. 
 
b) Obra núm. 95/4365-AA, titulada "Desperfectes de l'accés d'Argolell i 
Arduix",     amb un pressupost d'execució d'1.944.928 ptes. 
 
c) Obra núm. 95/4366AA, titulada "Desperfectes de l'accés de Sallent", amb un  
   pressupost d'execució de 2.415.313 ptes. 
 
Quart. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
el concurs per procediment obert per a la contractació de l'obra del municipi 
de Cava referenciada als punts 1r i 2n dels presents acords, i atès l'article 
270 de la Llei la Llei 8/1987, de 15 d'abril, s'exposarà al públic a l'efecte 
de presentació de possibles reclamacions. 
 
Cinquè. Anunciar simultàniament concurs, si bé condicionat al que disposa 
l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
Sisè. Declarar d'urgència l'expedient de licitació i adjudicació de l'obra 
"Accés a Cava i Ansovell", a l'empara del que preveu l'article 72 de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, sobre contractes de les administracions públiques, atès 



 que aquesta obra, juntament amb les altres incloses a l'anmnex de la Resolució 
de 10 d'octubre de 1995, han de ser contractades en un termini de 3 mesos a 
partir de la publicació de l'acord (25-10-95) amb el corresponent risc 
d'ultrapassar el plaç concedit en cas de seguir-se la tramitació normal del 
procediment licitatori; així doncs, tant el termini d'exposició pública del 
Plec de clàusules particulars com el termini per a la presentació de pliques es 
reduïran a la meitat, d'acord amb l'article 72.2.b) que és considerat precepte 
bàsic de la Llei 13/1995 abans esmentada.   
 
Setè. Acceptar les subvencions atorgades per l'acord del Govern abans esmentat, 
per al finançament de les actuacions que a continuació es relacionen i pels 
imports globals que també s'assenyalen: 
 
- Obra núm. 95/4364-AA "Reparació de l'accés a Ars". Import subvenció : 851.348 
   ptes. 
- Obra núm. 95/4365-AA "Desperfectes de l'accés d'Argolell i Arduix". Import   
  subvenció : 1.581.308 ptes. 
- Obra núm. 95/4366-AA "Desperfectes de l'accés de Sallent". Import subvenció: 
   1.963.750 ptes. 
 
Vuitè. Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del Programa. 
 
Novè. Donar-se per informada la corporació dels compromisos adoptats pel Ple de 
l'Ajuntament de Cava pel que fa a l'obra núm. 95/4367-AA, la contractació de la 
qual ha estat delegada a aquest Consell Comarcal pel propi Ajuntament. Un 
certificat de l'acord municipal de referència ha quedat unit a l'expedient. 
 
Desè. Considerar que aquesta corporació té garantida la capacitat de gestió 
administrativa i tècnica per al normal desenvolupament de l'execució de les 
obres i a aquests efectes es designa com a director facultatiu de les obres el 
senyor Josep Lluís Pargaña i  Escudero, amb títol professional d'arquitecte 
tècnic, funcionari de carrera de la plantilla d'aquesta corporació en l'escala 
d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic de grau mitjà.  
 
 
4. CONSORCI "GRUP D'ACCIÓ LOCAL DE L'ALT URGELL SUD". PROJECTE D'ESTATUTS. 
ACORDS QUE S'ESCAIGUIN. 
 
El ponent de la Comissió Informativa de Promoció i Foment de l'Activitat 
Socioeconòmica, senyor Pere Plenes i Planes, presenta a la consideració dels 
senyors consellers la proposta de l'esmentada Comissió sobre la voluntat de 
constituir un consorci amb d'altres administracions i entitats públiques i 
privades per a promoure el desenvolupament socioeconòmic integral i equilibrat 
d'una àmplia zona de territori integrada per diversos municipis situats al 
costat sud de la comarca, amb l'objectiu específic de poder gestionar i 
optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel 
Programa "LEADER II" de la Unió Europea. 
 
Tanmateix, es presenta a l'aprovació del Plenari el text dels estatuts pels 
quals s'ha de regir aquest consorci i la Sra. Presidenta sotmet a la 
deliberació dels presents la proposta de la Comissió, iniciant-se un breu torn 
de paraules. 
 
El portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs, a la vista de 



l'article 8.1 dels Estatuts, assenyala la conveniència de fer recaure el 
nomenament del representant del Consell Comarcal en un conseller del territori 
afectat per l'actuació i que pertanyi als grups de l'oposició atès que el grup 
majoritari ja té garantida la seva presència permanent mitjançant la 
presidència de l'Assemblea General. 
 
La Sra. presidenta surt al pas d'aquesta interpretació i afirma que la voluntat 
dels alcaldes que varen donar el seu suport al projecte d'Estatuts era que 
hagués només un representant per cada entitat i, per tant, es va considerar que 
el Consell Comarcal ja restava representat amb l'assignació de la presidència. 
En conseqüència, i després de demanar l'assessorament jurídic del secretari, 
proposa que la redacció de l'article 8.1 del projecte d'Estatuts sigui 
modificada en el sentit d'aclarir l'abast d'aquesta designació excloent-hi de 
la mateixa el Consell Comarcal pel fet de tenir ja assegurada la seva 
representació a través de la presidència. 
 
Sense cap més intervenció i acceptada per tots els grups corporatius l'esmena 
apuntada, el Ple del Consell Comarcal, vist l'informe del secretari de la 
corporació i adherint-se al Dictamen de la Comissió Informativa de Promoció i 
Foment de l'Activitat Socioeconòmica, per unanimitat dels 19 membres 
corporatius presents a la sessió i mitjançant, per tant, el quòrum de majoria 
absoluta previst per normativa vigent, adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Crear, conjuntament amb les corporacions i entitats que s'esmenten a 
l'article 2 del projecte d'Estatuts i a l'empara dels articles 342 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, un consorci 
anomenat "Grup d'Acció Local de l'Alt Urgell Sud", la finalitat del qual és 
fomentar el desenvolupament socioeconòmic integral i equilibrat de tota una 
franja territorial de la comarca definida en l'article 3 de l'esmentat projecte 
d'Estatuts.   
 
Segon. Aprovar inicialment els Estatuts pels quals s'ha de regir l'esmentat 
consorci d'acord amb la redacció definitiva donada al text presentat, en haver-
se recollit una esmena en forma d'aclariment al paràgraf 1 de l'article 8, el 
qual restarà redactat de la manera següent: 
 
article 8.1. L'Assemblea General, com a òrgan superior de govern del consorci, 
estarà integrada pel president, que ho serà el del Consell Comarcal, i per un 
representant de cadascuna de les altres entitats consorciades designat a 
l'efecte per la respectiva entitat. 
 
Tercer. Complimentar els tràmits previstos en el procediment que regula 
l'article 313 del Reglament, començant pel tràmit d'informació pública al qual 
fa esment el paràgraf 3 del dit article. 
 
Quart. Facultar la Illma. Sra. Presidenta de la corporació comarcal perquè 
pugui signar el conveni, conjuntament amb les representacions de les altres 
administracions i entitats consorciades. 
 
Cinquè. Determinar que, en el supòsit d'inexistència d'allegacions en el 
tràmit d'informació pública o de requeriments per part de la Generalitat 
d'acord amb l'article 165.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
els presents acords esdevindran definitius sense més tràmit. 



 
 
5. CONVENI AMB LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ 
D'UN ESTUDI DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE LA ZONA SUD DE LA COMARCA. 
 
El conseller ponent de la Comissió Informativa Comarcal de Promoció i Foment de 
l'Activitat Socioeconòmica, presenta a la consideració del Plenari el projecte 
de conveni de col.laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell, redactat pels serveis tècnics d'ambdues 
Institucions, la finalitat del qual és de confiar al Departament d'Organització 
d'Empreses de l'esmentada Universitat la realització d'un estudi estratègic 
adreçat a analitzar i definir l'estratègia adequada per al desenvolupament 
econòmic en l'àmbit territorial dels municipis ubicats a la zona sud de la 
comarca, amb motiu de la posta en funcionament del programa europeu "Leader II"  
 
Atesa la importància que l'estudi comportarà amb vista a obtenir un coneixement 
complet sobre les possibilitats reals del desenvolupament futur d'una extensa 
zona de la nostra comarca a partir de l'aplicació del programa abans esmentat. 
 
Atès que el finançament d'aquest estudi rep la subvenció atorgada, mitjançant 
Resolució de 14 de setembre d'enguany, per la Direcció General de Planificació 
i Acció Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, destinada a finançar projectes de 
desenvolupament econòmic en comarques de muntanya. 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el Dictamen de la Comissió i per 
unanimitat dels 19 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell i la Universitat Politècnica de Catalunya, un exemplar del qual s'uneix 
com a annex del present acord. 
 
Segon. Facultar la Illma Presidenta d'aquesta corporació, senyora Ma. Dolors 
Majoral i Moliné per a signar el conveni conjuntament amb el Magfc.i 
Excm.Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i per a verificar totes 
les gestions que siguin necessàries en ordre a la plena efectivitat de 
l'esmentat conveni.  
 
 
6. MOCIÓ DEL CONSELLER DEL GRUP CORPORATIU D'ERC SOBRE EL FONS CATALA DE 
COOEPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Tot seguit, es llegeix una moció presentada pel conseller representant del Grup 
 d'Esquerra Republicana de Catalunya al si de la corporació, senyor Colom Pich, 
expressada en els termes literals següents: 
 
"Es sabuda per tothom la diferència existent entre els països del Nord i del 
Sud quant al seu grau de desenvolupament i les conseqüències que se'n deriven. 
 
Les desigualtats Nord-Sud provoquen problemes ecològics, demogràfics i de pau 
mundial que afecten al conjunt del planeta. Els països del Nord som en gran 
part els responsables de la situació actual. La cooperació és, doncs, una 
obligació ètica que no podem defugir. 
 



Creiem que tenim que treballar amb un dels punts més importants: la 
solidaritat. 
 
Demanem l'acord del Ple de destinar el 0,7% com a mínim, dels ingressos 
consolidats del pressupost comarcal a la cooperació internacional 
immediatament. 
 
Demanar també l'adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) 
que gestionarà totalment o parcialment la quantitat cedida. 
 
A l'esmentada entitat ja hi són presents 109 ajuntaments d'arreu del país, així 
com consells comarcals i altres entitats de caire cívic". 
 
Posada a debat la Moció, intervé, en primer lloc, la presidenta, senyora 
Majoral, per a significar que, tot i reconeixent que la proposta persegueix una 
causa molt lloable, en el cas del Consell Comarcal cal ser realistes, 
reconèixer la limitació de recursos existent i el fet que la majoria dels seus 
ingressos pressupostaris són finalistes, per la qual cosa el marge 
d'operativitat és redueix únicament a la dotació que aporta el capítol 3 
d'ingressos, amb una xifra global referida a l'exercici d'enguany, d'uns 3 
milions i escaig que, amb l'aplicació del 0,7% arribaria únicament al voltant 
de les 25.000 pessetes. Per altra banda, diu la Sra. Majoral, el Consell 
Comarcal ha demostrat, als darrers anys, la seva solidaritat i col.laboració en 
campanyes organitzades a nivell comunitari com és el cas fa dos anys del 
Sahara, de Ruanda fa un any i recentment la campanya pro Bòsnia la qual, apart 
de contituir tot un èxit a nivell de comarca, ha representat per al Consell 
Comarcal durant el present any una despesa de 60.000 ptes més IVA, és a dir, 
aproximadament un 1,8% de la xifra disponible abans esmentada. Amb aquesta 
premissa, finalitza, el Consell Comarcal estaria obert a complimentar la segona 
part de la moció, és a dir, demanar l'adhesió al FCCD. 
 
El ponent senyor Colom manifesta que la interpretació facilitada per la Sra. 
Presidenta és totalment fora de context ja que és clar que quan la moció parla 
d'un 0,7% sobre els ingressos consolidats s'està referint al conjunt dels 
recursos del Pressupost. 
 
El conseller senyor Mas i Bentanachs assenyala que no deixa de sorpendre la 
interpretació que dóna la senyora Majoral respecte a la fixació dels ingressos 
de lliure disposició ja que en uns casos, com ara en el càlcul de 
l'endeutament, es barrejen unes xifres i en altres ocasions com aquesta es fan 
servir de diferents. De tota manera, diu el conseller, és evident que no tots 
els altres ingressos no afectats pel capítol 3 són finalistes ja que també és 
de lliure disposició la quantitat anyal provinent del Fons de Cooperació Local 
de Catalunya i que importa per a enguany al voltant dels 70 milions de 
pessetes, amb la qual cosa el 0,7% seria sensiblement superior a les 25.000 
pessetes de què parla la senyora Majoral. En definitiva, conclou el senyor Mas, 
s'han de deixar les coses clares i si no s'està d'acord amb la proposta cal 
dir-ho així. 
 
La Sra. Majoral ratifica les consideracions fetes en la seva intervenció 
anterior i reitera que els únics ingressos que, com a tals, genera el Consell 
són els ja dits del capítol 3 i, per tant, proposa que es demani l'adhesió al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament sobre la premissa de què 
l'aplicació del 0,7% dels ingressos consolidats s'ha d'entendre realitzada 



sobre els del capítol 3 del pressupost comarcal que són els que realment genera 
com a propis d'entitat. Alhora, considera procedent que es traslladi la 
proposta als ajuntaments de la comarca convidant-los també a participar. 
 
La Moció fou aprovada per consentiment, amb l'esmena introduïda per Sra. 
Presidenta. 
 
7. ESCRIT DE CONSELLER SOBRE REIVINDICACIONS EN MATÈRIA DE FINANÇAMENT ESCOLAR 
  
Per unanimitat, s'acorda de trametre a l'Hble. Conseller d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a través de la Delegació territorial de Lleida, 
l'escrit cursat pel conseller d'aquesta corporació comarcal, senyor Francesc 
Domingo Barnils, fent-se ressò de les reivindicaciones plantejades pel Consell 
Escolar de la ZER "Narieda" sobre la manca de mitjans materials i de 
finançament necessari per a poder fer front a les despeses que genera la 
organització i posta en funcionament de les diferents activitats culturals i 
recreatives previstes per al curs escolar 1995-1996. 
 
 
8. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
A continuació, la senyora presidenta passa a informar sobre els següents 
assumptes d'interès comarcal: 
 
- Informa sobre l'èxit assolit a nivell de comarca en la campanya pro Bòsnia, 
tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat de la recollida. 
 
- Conseqüent amb la petició formulada pel conseller del grup del PSC, senyor 
Mas Bentanachs, en la sessió plenària del mes d'octubre, la presidenta circula 
entre els presents una detallada informació de les actuacions realitzades a la 
xarxa veïnal de camins de la comarca durant el quinqueni 1990-1995 i explica el 
perquè de les mateixes, tot fent constar que hi ha municipis que s'han vist o 
es veuran afavorits per carreteres ja fetes o pendents de realitzar, 
subvencionades al 100% per la ZOE o d'altres administracions públiques. 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
El conseller, senyor Mas Miró, reitera el prec ja formulat en sessió anterior 
sobre la necessitat de donar solució als greus problemes que per a la seguretat 
del trànsit presenten alguns punts d'accés a pobles des de la N-260, problema 
que encara no s'acabat de solucionar a la nostra comarca.  
 
La senyora presidenta manifesta que en la propera reunió de la Junta d'Alcaldes 
a convocar el mes de desembre, aquest serà un tema a tractar i, com a tal, 
figurarà entre els punts de l'ordre del dia. 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,15 
hores, de la qual s'estén la present acta que firma la senyora presidenta amb 
mi, el secretari. Certifico. 
 
     LA PRESIDENTA                                 EL SECRETARI  
  
 



 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859221 al 
núm. 859228, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 75 al 82. 
La Seu d'Urgell, 11 d'octubre de 1995 
EL SECRETARI 


