
 
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 21 hores del dia 21 de desembre 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: 
 
- Pere Planes i Planes 
- Ventura Roca i Martí 
- 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 
- 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. 
 
Excusaren la seva assistència els consellers senyors Miquel Mas i Miró i Josep 
Puigdemasa i Ribó. 
 
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  
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Antoni Capdevila i Tarradellas, alcalde de Ribera d'Urgellet 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovada pel Sr. 
secretari l'existència del quòrum d'assistència necessari perquè la sessió 
pugui ésser válidament iniciada, 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. EXPEDIENT SOBRE MODIFICACIÓ DE PROJECTES D'OBRES INCLOSES AL PROGRAMA 
D'ACTUACIONS A LA XARXA VEÏNAL DE CAMINS, ANY 1995 
 
Atès que les obres que a continuació es ressenyen, incloses al Programa 
d'actuacions a la xarxa de camins veïnals per a l'exercici de 1995, han estat 
adjudicades a les empreses i pels imports que també s'especifiquen : 
 
Denominació de l'obra             Adjudicatari          Preu d'adjudicació 
Arranjament i pavimentació 
del camí d'accés a Cava         CUBIERTAS Y MOZV SA       38.191.512 ptes. 
 
Arranjament i pavimentació del 
camí d'accés a Torres d'Alàs    CUBIERTAS Y MZOV SA       29.568.022 ptes. 
 
Arranjament i pavimentació  
del camí d'accés a La Penella   CUBIERTAS Y MZOV SA        6.797.075 ptes. 
 
Arranjament i pavimentació  
del camí d'accés a Cassovall         SORIGUÉ SA           16.040.800 ptes. 
 
Atès que, d'acord amb l'informe que obra a l'expedient i per via d'urgència, el 
director facultatiu de les obres i enginyer contractat de la plantilla de la 
corporació comarcal, senyor Francesc Fabra i Grau, va considerar necessari 
operar sengles modificacions als projectes abans esmentats, modificacions que 
suposaven un increment en els corresponents pressupostos i, per tant, en els 
preus d'adjudicació dels respectius contractes d'obres. 
 
Atès que els esmentats increments són conseqüència, segons s'especifica en 
l'informe, del resultat d'una major quantitat d'amidaments en les diferents 
unitats d'obres, amidaments que foren autoritzats, al seu moment, pel propi 
tècnic director de l'obra. 
 
Atès que la Comissió Informativa d'Infraestructures dictaminà favorablement en 
relació amb les modificacions abans esmentades. 
 
Vist l'informe emès pel secretari que obra a l'expedient, i considerada la 
normativa sobre la matèria que regulen els articles 43 i 44 del vigent 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret de 
la Generalitat núm. 179/1995, de 13 de juny, en relació amb l'article 146 de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contratos de las administraciones públicas. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents, 
ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar expedient per a modificar els projectes d'obres a què es fa 
referència en la part expositiva del punt de l'ordre del dia, conformement amb 
l'informe lliurat pel facultatiu director de les obres, senyor Francesc Fabra i 
Grau. 
 
Segon. Aprovar els projectes modificats de les esmentades obres. 
 
Tercer. Donar audiència als contractistes 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.   
 
3. PROJECTE D'ABOCADOR A FÓRNOLS DEL CADÍ 
 
Un cop incorporat a la sessió el conseller senyor Jordi Mas i Bentanachs, és 
presentat a exàmen i aprovació del Plenari corporatiu el "Projecte d'abocador 
controlat de R.M. a Fórnols del Cadí", redactat per la Junta de Residus del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb un import total 
de 45.343.059 ptes, que inclou les diferents fases d'execució i maquinària i, 
atès que el projecte ha estat informat favorablement pels serveis tècnics del 
Consell i dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d'Infraestruc-
tures, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'esmentat projecte 
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de 30 dies i 
continuar els tràmits que, pel que fa al procediment administratiu, assenyala 
l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Tercer. Fer constar que, si transcorregut el termini d'informació pública no 
s'ha presentat cap reclamació o allegació, l'acord aprovatori inicial 
esdevindrà definitiu de forma automàtica sense necessitat d'aprovació 
definitiva expressa. 
 
 
4. PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ACCÉS A ARGESTUES I BEREN 
 
Es presentat a exàmen i aprovació del Plenari corporatiu el "Projecte  
d'arranjament i pavimentació dels accessos a Argestues i Beren", (municipi de 
Valls d'Aguilar), redactat per l'enginyer contractat de camins, canals i ports 
de la plantilla d'aquesta corporació, senyor Francesc Fabra i Grau, amb un 
pressupost d'execució per contracta de 72.968.213 ptes, i atès que el projecte 
ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d'Infraestruc-
tures, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar inicialment l'esmentat projecte 
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de 30 dies i 
continuar els tràmits que, pel que fa al procediment administratiu, assenyala 
l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Tercer. Fer constar que, si transcorregut el termini d'informació pública no 
s'ha presentat cap reclamació o allegació, l'acord aprovatori inicial 
esdevindrà definitiu de forma automàtica sense necessitat d'aprovació 
definitiva expressa. 
 
 
5. GESTIÓ DIRECTA DE L'EXPLOTACIÓ DE L'EDAR DE MONTFERRER. SOLLICITUD PER A 
SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT I ASSIGNACIÓ DE DOTACIÓ ECONÒMICA PER A 1996 
 
Tot seguit, es llegeix un dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures expressat en els següents termes: 



 
"Atès que el contracte de concessió vigent amb la UTE OMS IBERICA SA-RWE 
IBERICA DE SANEAMIENTO SA finalitza per tot el dia 31 de desembre d'enguany 
sense que pugui ésser prorrogat per més temps, d'acord amb el que estableix 
l'article 35 del Plec de bases que regeix aquesta contractació. 
 
Atesa la conveniència que sigui la pròpia entitat comarcal la gestora directa 
dels serveis de vigilància, conservació i explotació de l'Estació depuradora 
d'aigües residuals de l'Urgellet. 
 
Atès que l'objectiu que es persegueix amb la gestió directa és de procurar, a 
través dels mitjans tècnics i materials de la pròpia entitat, la màxima 
eficàcia i rigor en el funcionament i control del servei de depuració. 
 
Atesa la conveniència de realitzar aquesta gestió de manera descentralitzada a 
través de la societat comarcal de capital íntegrament públic, Iniciatives Alt 
Urgell SA, l'objecte de la qual, segons els seus propis estatuts, és de 
fomentar, facilitar, promoure i impulsar tota mena d'actuacions generadores 
d'ocupació i d'activitat econòmica a la comarca de l'Alt Urgell. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer. Sollicitar a l'Hble. Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la Junta de Sanejament, que autoritzi aquesta corporació 
comarcal per a ser administració actuant en l'explotació de l'estació 
depuradora d'aigües residuals de Montferrer durant l'exercici de 1996. 
 
Segon. Demanar que, en base a l'esmentada autorització, s'atorgui al Consell 
Comarcal una atribució de fons de 23.989.888,- ptes més IVA destinada a 
sufragar les despeses d'explotació de la Depuradora d'aigües residuals de 
Montferrer durant el dit exercici de 1996. 
 
Tercer. Aprovar que, en cas de ser autoritzada aquesta corporació per a ser a 
administració actuant, l'explotació del servei sigui efectuada mitjançant 
gestió directa i a través de la Societat pública mercantil ja creada 
Iniciatives Alt Urgell SA, a l'empara del que preveu l'article 233.2.c) de la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Quart. Traslladar certificació dels acords anteriors a la Junta de Sanejament 
per a la seva oportuna constància i als efectes que siguin més oportuns. 
 
Posat a debat l'aterior dictamen, intervé el portaveu del grup del PSC, senyor 
Mas i Bentanachs, per a fer conmstar que, a tenor del que li consta, és la 
primera vegada que es demana al Ple un pronunciament exprés de sollicitar ser 
administració actuant en el tema de la depuradora ja que, ara com ara, 
s'administra de fet i sense cap reconeixement formal; en qualsevol cas, 
manifesta el conseller, aquesta és una qüestió "sub judice" i pendent que el 
tribunal competent del contenciós administratiu resolgui quina és 
l'administració legitimada per a realitzar la gestió, raó per la qual el vot 
del grup ha de ser lógicament contrari a totes les propostes del dictamen. 
 
El president de la Comissió, senyor Busquets, surt al pas sobre l'afirmació de 
no haver-se obtingut mai la declaració formal d'administració actuant en favor 



del Consell Comarcal i, al respecte, demana l'informe del secretari sobre tal 
extrem a la vista de la documentació obrant als expedients. El secretari 
manifesta que, a tenor dels antecedents documentals existents a l'arxiu de la 
secretaria, la Junta de Sanejament, tenint en compte els acords adoptats en el 
seu dia pel ple, reconeix al Consell Comarcal el caràcter d'administració 
actuant i, en aquest sentit, li fa sengles atribucions de recursos procedents 
del Pla de Sanejament i destinades al finançament de l'explotació de la 
depuradora per al segon semestre de 1994 i anualitat de 1995, respectivament. 
 
El senyor Mas demana a la presidenta que el secretari faciliti als portaveus 
dels diferents grups corporatius còpia de la documentació d'arxiu esmentada i, 
en qualsevol cas, es ratifica en el punt referent a la decisió final que ha de 
prendre el tribunal sobre la legitimació de la gestió a càrrec d'una o d'altra 
administració. 
 
Sotmès el dictamen de la Comissió a votació ordinària, és aprovat per 13 vots a 
favor i 2 vots en contra 
 
 
6. EXPEDIENT SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Donat compte de l'expedient instruït a instància de l'empresa constructora M Y 
J GRUAS SA, adjudicatària de l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació del 
camí d'accés a Altés des de la ctra. L-301", per a la cancellació de l'aval 
que, per un import de 291.013 ptes, ha constituït davant la tresoreria comarcal 
en garantia de la correcta execució de l'obra, 
 
Atès que, a tenor dels informes del tècnic comarcal i del tresorer de la 
corporació, incorporats a l'expedient, resulta que no es deriva cap 
responsabilitat que hagi d'exercir-se sobre la garantia prestada 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 
administracions públiques i, per unanimitat dels membres corporatius presents a 
la sessió, ACORDA: 
 
- Que es cancelli l'aval que, per un import de 291.013 ptes, té constituït 
l'entitat M Y J GRUAS SA com adjudicatària de l'obra "Arranjament i 
pavimentació del camí d'accés a Altés des de la ctra. L-301", donant-ne compte 
a la tresoreria de la corporació perquè verifiqui l'oportuna cancellació 
mitjançant el compliment dels tràmits que siguin reglamentaris. 
 
 
7. AMPLIACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PEL PLE EL PASSAT 9 DE NOVEMBRE DE 1995 EN 
RELACIÓ AMB LES OBRES SUBVENCIONADES A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DEL DEPARTAMENT 
DE GOVERNACIÓ DE 9 D'OCTUBRE DE 1995. 
 
El Ple del Consell Comarcal s'adhereix al dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures i, a fi de complementar els acords presos pel mateix Plenari 
en sessió de data 9 de novembre de 1995, adoptà, per assentiment, el següent 
ACORD: 
 



- Fer constar a la Generalitat de Catalunya que, en virtut dels convenis 
vigents subscrits amb els ajuntaments de Cava, Coll de Nargó i Valls del 
Valira, d'aquesta comarca, sobre delegació de competències municipals en 
matèria d'accessos a nuclis de població, i mitjançant els acords tramesos per 
les respectives corporacions municipals, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
disposa en ferm dels terrenys, servituts, energia, concessions, permisos i 
autoritza-cions, tant oficials com particulars, que són necessaris per a la 
normal realització de les obres incloses amb els números 95/4364-AA, 95/4365-
AA, 95/4366-AA i 95/4367-AA en l'annex de la Resolució de 9 d'octubre de 1995 
(DOGC núm. 2120 de 25-10-95) i es compromet a aportar els documents 
acreditatius de la seva obtenció. 
 
Tanmateix, i en relació amb els punts a què fa referència l'article 1 de la 
Resolució de 9 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2128 de 15-11-1995) sobre 
concessió de crèdits pels imports del 70% de les subvencions atorgades, el Ple 
del Consell Comarcal, mitjançant el quòrum que fixa la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, i disposicions concordants, adoptà els ACORDS següents: 
 
Primer. Sollicitar al Banc de Crèdit Local un prèstec per import d'1.538.742 
pessetes, de conformitat amb el que estableix l'acord del Govern de 28 de 
setembre de 1995 i la Resolució del Departament de Governació de 9 de novembre 
de 1995, i aportar la documentació complementària requerida per aquesta 
entitat. 
 
Segon. Aprovar les condicions del contracte de prèstec, establertes en el 
conveni signat el 28 de novembre de 1995 entre el Departament de Governació i 
el Banc de Crèdit Local i que són les següents: 
 
- Termini: 15 anys incloent 2 de carència 
- Modalitat: TTV (taxa i temps variable) 
- Tipus: Mibor més 0,375 
- Comissions d'obertura: 0,15% 
- Liquidacions: trimestrals 
 
Tercer. Facultar l'Hble. Conseller de Governació per formalitzar aquest crèdit 
en nom de la corporació, essent la càrrega financera (amortització del capital 
i interessos) que correspongui amb càrrec al pressupost de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart. Tramitar els models normalitzats de petició de fons i certificacions 
d'obra executada al Departament de Governació per al seu control i tramesa 
immediata al Banc de Crèdit Local que abonarà els imports sollicitats.    
 
 
8. EXPEDIENT SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 1995 
 
Es presentat a la consideració del Plenari corporatiu l'expedient núm. 1 sobre 
modificació de crèdits al pressupost de l'entitat de l'exercici 1995, 
mitjançant transferències i ampliacions de crèdit, degudament informat per la 
intervenció comarcal i dictaminat per la Comissió de Finances i Règim Interior. 
 
La Sra. presidenta sotmet a la deliberació del consistori l'expedient esmentat, 
i prèn la paraula el portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Mas i 
Bentanachs, per a referir-se al fet que hi ha a l'expedient modificacions de 



crèdits amb una desviació en excés que arriba a ultrapassar fins a cinc vegades 
les previsions inicials del pressupost, cosa que no considera normal, raó per 
la qual diu que el seu grup creu oportú emetre un vot d'abstenció en aquest 
punt de l'ordre del dia.  
 
I, no havent-hi més intervencions, el Ple del Consell Comarcal, mitjançant 
votació ordinària i per majoria de 13 vots a favor, cap en contra i 2 
abstencions, ACORDA:  
 
Primer. Aprovar modificació de crèdits al pressupost de l'entitat de l'exercici 
de 1995, mitjançant transferències de crèdit entre partides per un import total 
de 10.740.835 PTA, tant en altes com en baixes, i ampliacions de crèdits al 
mateix pressupost per un import total de 21.477.976 PTA., tal com  figura a la 
relació detallada facilitada per la intervenció comarcal i que s'uneix al 
present acord.  
 
Segon. Donar a l'expedient la tramitació a què fa esment l'article 42 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril, en relació amb l'article 160.4 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, considerant-se 
aquest acord pres amb caràcter definitiu en cas de no presentar-se reclamacions 
durant el termini d'exposició pública. 
 
 
9. PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 1996 
 
Un cop fet l'enunciat del punt de l'ordre del dia i després d'incorporar-se a 
la sessió la consellera senyora Ma. Teresa Ferrer i Cumella, fou presentat a la 
consideració del Ple comarcal el Pressupost General de la corporació per a 
l'exercici de 1996, que comprèn el de la pròpia entitat i l'estat de previsions 
d'ingressos i despeses de la societat pública mercantil Iniciatives Alt Urgell 
SA (IAUSA), juntament amb la plantilla i la relació de llocs de treball. El 
Pressupost general ha rebut el dictamen favorable de la Comissió de Finances i 
ha estat degudament informat per la intervenció de fons de l'entitat. 
 
El ponent de l'àrea, senyor Roca i Martí, fa la presentació i resumeix les 
notes característiques que conformen aquest pressupost seguint la Memòria que 
figura unida a l'expedient; destaca del pressupost de la pròpia entitat, en 
primer lloc, les escases variacions que experimenta en relació amb el de 
l'exercici anterior, tot i que presenta una sensible disminució en xifres 
globals de l'ordre del 21,63 %, degut fonamentalment a la reducció dels 
ingressos per transferències de capital que l'any anterior oferien un volum 
superior, resultat de dotacions ja consolidades aplicades al Pla Específic i a 
diferents programes de la Unió Europea; es manté, no obstant, el ritme de les 
inversions que en xifres absolutes és similiar al de l'exercici anterior amb un 
lleuger increment de l'1,72 %  
 
Pel que fa al nivell d'evolució de les despeses, assenyala el ponent les 
modificacions més destacables:  
a) increment de les despeses de personal en un 3,97%, fruit de l'augment 
retributiu que determina la Llei de pressupostos de l'estat i d'algunes 
adaptacions operades a la plantilla i a la relació de llocs de treball  
b) increment de les despeses en bens corrents i serveis en l'ordre d'1,71%, 
conseqüència del creixement vegetatiu que experimenta el cost de la vida, si bé 
es mantenen els mateixos criteris d'austeritat i control d'exercicis anteriors 



c) disminució de les despeses financeres i transferències corrents en un 9,24% 
a mesura que decreix la carrèga creditícia, en el primer cas, i per les raons 
ja exposades, en el segon.  
d) increment de les inversions reals en 1,72% i disminució substancial de les 
transferències de capital, tal com s'ha dit abans   
e) consolidació de serveis i de competències ja iniciades en l'exercici 
anterior i posta en marxa de programes que estaven previstos en el 95 però que 
no s'havien pogut desenvolupar. 
 
En definitiva, assenyala el senyor Roca que el pressupost de la corporació 
comarcal per a 1996 no entranya modificacions prou significatives en relació 
amb el de l'any anterior. 
 
Pel que fa a l'estat previsori d'ingressos i despeses de l'entitat IAUSA, 
aquest ofereix, diu el conseller, un substancial canvi respecte a exercicis 
anteriors, fruit de l'impuls que es pretén donar a l'empresa i de la voluntat 
decidida del  Consell d'Administració de trobar unes adequades vies 
participatives que contribuexin a promocionar i fomentar qualsevol iniciativa 
important en el desenvolupament de la comarca i, en general, en el benestar 
social dels seus habitants. En aquest sentit, i de cara a una actuació 
immediata per a la gestió directa de la depuradora, l'estat de previsió 
contempla la consignació necessària per atendre les despeses derivades de 
l'explotació, incloent-hi les de personal operari i gerència, totes les quals 
resten cobertes mitjançant la dotació a lliurar per la Junta d'Aigües al 
Consell Comarcal, com a administració actuant, per a l'exercici de 1995. La 
resta de les despeses d'inversió figura amb quantitats simbóliques, com a 
crèdits ampliables en funció de la consolidació que assoleixin durant 
l'exercici els diferents projectes de participació d'IAUSA en empreses i 
iniciatives de promoció i foment econòmic i social de la comarca. 
 
Finalitzada la intervenció del president de la Comissió de l'àrea, la senyora 
presidenta obre el corresponent torn de paraules i es promou un debat amb les 
següents intervencions: 
 
- El portaveu del Grup del PSC, senyor Mas Bentanachs, pren la paraula per a 
plantejar una qüestió prèvia referent a la forma defectuosa de facilitar 
informació en un tema de la transcendència del Pressupost, el qual requereix 
d'un període racional de temps per analitzar-lo amb detall abans de sotmetre'l 
a la deliberació del Ple i lamenta que un exemplar del mateix, amb tota la seva 
documentació annexa, no hagi estat a l'abast dels membres corporatius amb 
l'antellació suficient; en aquest sentit, demana a la presidència que en el 
futur es tingui en compte aquest extrem.  
 
Entra, seguidament, el senyor Mas a analitzar les qüestions de fons que 
planteja el Pressupost al qual, i en la mateixa línia del de l'exercici 
anterior, qualifica de poc innovador, pensat únicament per a cobrir una 
formalitat; reitera l'artificial de moltes de les seves xifres i, així, 
assenyala com del total dels recursos previstos, i deixant a banda la 
legitimitat o no de la seva inclusió, prop de cent milions de pessetes són 
recursos extrapressupostaris destinats per a ser transferits als ajuntaments i, 
per tant, manquen d'una entitat real i serveixen únicament per inflar el 
Pressupost; així doncs,la veritable realitat, diu el conseller, és que el 
Pressupost ordinari de la corporació es limita únicamente a la xifra de 240 
milions de pessetes en números rodons; d'aquesta última xifra, destaca l'enorme 



càrrega econòmica que per a l'ens comarcal representa destinar quasi un 50% a 
despeses de personal i posa de relleu l'excessiu nombre d'empleats existent, en 
número de 40 entre funcionaris i laborals; tocant aquest últim punt, i 
referint-se concretament al tema dels contractes temporals, assenyala el 
conseller la greu responsabilitat que contreu l'entitat en no vigilar el límit 
legal d'aquestes contractacions ja que, dels antecedents de què disposa, es 
dedueix que dels divuit llocs de treball que es troben en aquestes condicions, 
nou persones han complert o estan a punt de complir més de 3 anys de 
permanència, situació que considera de clara irresponsabilitat per dos motius: 
a) per incrementar excessivament els llocs de treball temporals sense fer una 
revisió acurada de les necessitats de la plantilla, i b) per la irregularitat 
legal que entranya la conversió de personal temporal en indefinit sense passar 
prèviament per un procés selectiu; àdhuc més, diu el conseller, si no s'adopten 
les mesures pertinents, els responsables de l'ens públic poden incórrer en dol 
o negligència des del moment en què els 9 contractats temporals abans esmentats 
passin a quedar permanents sense proveir els corresponents llocs de treball 
mitjançant els sistemes normals d'accés: concurs, oposició o concurs-oposició. 
     
 
Pel que fa a d'altres aspectes susceptibles de crítica, el senyor Mas qualifica 
el Pressupost de l'entitat, a més de poc innovador, de poc creible, i basa 
aquesta afirmació en les consideracions següents: 1) En el Pressupost de 
l'exercici anterior figurava una dotació de 76 milions de pessetes destinada a 
finançar el programa comunitari CITA; el grup corporatiu del PSC posava en 
dubte aquesta prioritat i dubtava també de la viabilitat del projecte; doncs 
bé, el resultat és que aquesta partida s'ha liquidat amb zero pessetes; ara, 
aquest mateix programa està dotat amb 47 milions de pessetes, la qual cosa vol 
dir que es segueixen criteris d'altres esferes que no responen veritablement a 
les necessitats pròpies de l'entitat. 2) Es consignen crèdits de partides de 
despesa corrent molt per sota del que realment es va gastar durant l'exercici 
de 1995 i això no vol dir una altra cosa que, en absorbir una bona part dels 
recursos la despesa burocràtica, s'han tingut de minvar les partides destinades 
a inversions. 
 
Pel que fa al a l'estat de previsió d'ingressos i despeses de l'empresa pública 
IAUSA cal celebrar la idea, diu el conseller, sobre la decisió d'assumir una 
activitat, tot i que no deixa de ser una idea poc brillant atès que els 
objectius que es pretenien amb la creació de l'empresa tenen poc que veure amb 
la gestió d'una depuradora. 
 
Resumint, finalitza el conseller la seva crítica al Pressupost amb les 
consideracions següents: a) Si el Pressupost marca la pauta del que ha de ser 
el Consell Comarcal, el Grup corporatiu que representa no pot expressar el seu 
acord amb la filosofía que d'ell es desprèn ja que l'ens comarcal no es pot 
entendre d'una altra manera que la de servir fonamentalment d'instrument 
d'ajuda als petits municipis al marge de qualsevol tint polític. 2) Apella al 
sentit de responsabilitat de l'equip de govern respecte a la forma de conduir 
la política de personal, ja que qualsevol frivolitat en el sistema selectiu 
d'accés podria comportar greus conseqüències, tant pel personal afectat com per 
la pròpia entitat, des del moment en què s'operés una redefinició en 
l'estructura i funcionament dels Consells Comarcals. 
 
Per a contestar els diferents aspectes crítics posats de manifest pel senyor 
Mas en la seva anterior intervenció, pren la paraula el ponent de la Comissió, 



senyor Ventura Roca, qui fa les següents consideracions: 
 
1) No és veritat que el marge per a estudiar el Pressupost fos tan just ja que 
fa 10 dies que va ser a l'abast dels membres corporatius. 
 
2) Tampoc és veritat que a la plantilla real hi hagi 40 persones sinó 32. 
 
3) Els llocs de treball contemplats a la plantilla són els precisos per a poder 
fer front al conjunt d'activitats assumides o delegades i a les necessitats de 
la comarca, sense que es pugui parlar de cap excés. 
 
4) Del personal contractat, són únicament 3 les persones que han complert els 
tres anys de temporalitat i, respecte a d'altres que poguessin resultar en el 
seu dia afectades, s'estudiarà l'assumpte cas per cas, sense que es pugui 
titllar d'irresponsable en aquest sentit l'actuació de l'equip de govern, en 
tot moment respectuosa amb els principis de publicitat, concurrència i selecció 
que marca la normativa vigent. 
 
5) En opinió del senyor Roca, i partint d'una vocació clarament comarcalista, 
considera que és bo que el nou Parlament sorgit de les darreres eleccions 
autonòmiques doni un altre enfocament als consells comarcals per a millorar-
los; l'únic que succeeix, diu el conseller, és que la problemàtica que pugui 
tenir un consell comarcal, com ara el Barcelonès, és molt diferent de la que 
pugui existir en una comarca com l'Alt Urgell plagada de minúscules entitats 
municipals amb mitjans personals i materials insuficients per a poder 
desenvolupar els serveis més esencials; des d'aquesta perspectiva cal pensar 
que en comarques de petits municipis, l'acció dels consells és totalment 
necessària i l'únic que caldria és dotar-los de majors recursos perquè puguin 
millorar el seu funcionament. 
 
6) D'altra banda, la problemàtica que es planteja ve donada per la manca de 
recursos propis que fa que la quasi totalitat dels ingressos que rep l'ens 
comarcal siguin finalistes i que el marge d'actuació pròpia sigui molt limitat. 
 
Intervé, tot seguit, el conseller senyor Colom i Pich, per a resaltar el caire 
poc creatiu que ofereix aquest Pressupost el qual presenta un gran aparador 
d'obres d'infraestructura amb menyscabament d'altres àrees de les activitats i 
serveis que satisfan necessitats de tanta transcendència, com ara el medi 
ambient, el turisme, les accions en pro de la gent gran, la cultura, la 
promoció de la dona, la joventut..; les consignacions per a totes aquestes 
actuacions no tan sols no s'han incrementat sinó que inclús estan per sota de 
les xifres del Pressupost de l'exercici anterior. 
 
Pel que respecta al finançament del Programa CITA, el conseller senyor Colom 
recull i fa seves les consideracions del senyor Mas en la seva intervenció 
anterior, i finalment, tocant a la plantilla, significa que la situació dels 6 
llocs de treball temporals cal estudiar-la en profundidat al si de les 
respectives comissions informatives.  
 
En congruència amb les apreciacions anteriors, el conseller del grup corporatiu 
d'ERC anuncia el seu vot en contra al Pressupost de 1996. 
 
Pel Grup de CIU, la presidenta senyora Majoral assenyala que, tocant al 
programa CITA, convé puntualitzar un aspecte que erròniament no es va tenir en 



compte a l'hora de fer la seva crítica, ja que ha estat objecte d'una 
remodelació per part de la Direcció General competent en el sentit de reduir 
les pretensions inicials que tenia aquest programa a les necessitats reals que 
posteriorment es varen considerar, retallant, en conseqüència, substancialment 
les seves xifres i, per aquesta raó, la consignació d'enguany és sensiblement 
inferior a la que figurava en el Pressupost anterior; en qualsevol cas, diu la 
senyora Majoral, el programa es financia íntegrament a parts iguals amb fons 
provinents de l'INTERREG i de la Generalitat. 
 
El senyor Roca insisteix en el fet del caràcter finalista que tenen la majoria 
dels ingressos que rep el Consell Comarcal, inclosos els destinats a carreteres 
i assenyala que en altres àrees de l'activitat com és el turisme i la cultura 
s'han fet i s'estan fent coses importants (caseta de turisme, rutes 
turístiques, rutes etnogràfiques, etc) sense oblidar que està pendent de 
subscriure's un conveni amb l'Institut de la Dona. 
 
El conseller del Grup de Partit Popular, senyor Mitjana Vilana, considera que, 
a pesar de tot, la part preferèncial de les actuacions del Consell Comarcal ha 
d'estar dirigida a la millora de les infrastructures mentre que hagi 
necessitats en aquesta matèria, i pel que fa al tema de plantilla, assenyala 
que s'ha de tenir la màxima cura en la determinació dels llocs de treball i en 
l'observància estricta de la normativa sobre selecció del personal, tant 
funcionari com laboral, i fa contar que, al seu parer, s'haurien d'aprofitar 
millor els recursos humans disponibles en el sentit de treure un major profit 
dels tècnics existents en favor dels ajuntaments petits, observació aquesta 
última que la senyora Presidenta contesta puntualitzant que l'oficina tècnica 
no dóna abast al treball que se li acumula.  
 
El senyor Colom i Pich vol deixar clar que en la seva intervenció anterior no 
discutia sobre la importància de les dotacions per a infrastructures sinó que 
feia palesa la conveniència de posar més èmfasi en altres àrees d'actuació 
comarcal igualment importants. 
 
Darrerament, el portaveu senyor Mas i Bentanachs esgota el segon torn d'inter-
venció amb una rèplica a les objeccions que el ponent de la Comissió, senyor 
Roca, va fer a la seva primera intervenció: 
 
1. Després de preguntar sobre el nombre de places de plantilla, nombre de 
vacants i situació dels llocs de treball temporals, reafirma les seves dades 
inicials respecte al fet que hi ha 6 persones que varen concloure el seu 
contracte i 3 són a punt de concloure'l. 
 
2. Manifesta que li agradaria saber l'opinió dels ajuntaments petits respecte 
al grau de satisfació que els mereix el nivell qualitatiu i quantitatiu de 
serveis que els presta el Consell Comarcal 
 
3. Considera que els recursos de què disposa el Consell Comarcal es podrien 
redistribuir millor si la càrrega burocràtica fos més reduïda. 
 
4. La vocació comarcalista, diu, és la mateixa que pugui tenir el senyor 
Ventura i aquella s'ha de considerar al marge de qualsevol vincle municipal; el 
problema radica, segons el senyor Mas, en la concepció equivocada que, ara com 
ara, es té dels consells com a ens territorials que representen interessos 
partidistas de caire polític sense tenir en compte el veritable caràcter que 



haurien d'assumir com a representants dels ajuntaments que conformen l'àrea 
comarcal, i en aquest sentit lamenta que el sistema electoral existent no 
permeti que tinguin representació tots i cadascun dels 19 municipis de la 
comarca. 
 
En relació amb aquesta última apreciació, el senyor Ventura Roca recorda al 
conseller Mas que, en part, la deficiència apuntada resta compensada mitjançant 
el Consell d'Alcaldes, eina important de participació i amb facultats per a 
discutir i elevar al Ple comarcal propostes de tota mena que redundin en 
benefici dels interessos de la comarca. 
 
Finalitzat el debat, la senyora presidenta sotmet a votació ordinària el 
dictamen de la Comissió de Finances, i per 10 vots a favor i 6 vots en contra, 
s'adoptaren els següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de 
l'exercici 1996, integrat per: 
 
a) el de la pròpia entitat, en la mateixa forma com ha estat dictaminat per la 
Comissió Informativa de l'àrea i que contè el següent resum per capítols 
d'ingressos i de despeses: 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
================================================================= 
CAPITOL 3 (taxes i altres ingressos).............   3.503.000 PTA 
CAPITOL 4 (transferències corrents).............. 248.249.358 " 
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)...............   1.001.000 " 
CAPITOL 7 (Transferències de capital)............ 400.021.465 " 
CAPITOL 8 (Variació d'actius financers)..........       1.000 " 
CAPITOL 9 (Variació de passius financers)........       3.000 " 
 
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS.......................... 652.778.823 PTA   
 
 
 ESTAT DE DESPESES 
================================================================= 
CAPITOL 1 (Consignació efectiva de personal)..... 119.674.441 PTA 
CAPITOL 2 (Despeses funcionament dels serveis)...  94.085.463 " 
CAPITOL 3 (Despeses financeres)..................   4.247.096 "  
CAPITOL 4 (Transferències corrents)..............  23.798.366 " 
CAPITOL 6 (Inversions reals)..................... 303.645.854 "  
CAPITOL 7 (Transferències de capital)............  97.784.236 "  
CAPITOL 9 (Variació de passius financers)........   9.543.367 "  
 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES..................... 652.778.823 PTA 
 
 
b) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la Societat Pública 
INICIATIVES ALT URGELL SA, amb el següent resum:  
 
PREVISIÓ D'INGRESSOS: 
 
1. Aportació de capital (761/740.00)...........         1.000 PTA 
2. Ingressos patrimonials......................       300.000  " 



3. Explotació EDAR de l'Alt Urgell.............    23.302.308  " 
4. Altres ingressos............................         1.000  " 
 
   TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS..................    23.604.308 PTA 
 
 
 
PREVISIÓ DE DESPESES : 
 
1. Transferències corrents (442.00)...........          1.000 PTA  
2. Transferències de capital (740.00).........          1.000  " 
3. Explotació EDAR Alt Urgell.................     22.845.400  " 
4. Participació camp de golf Alt Urgell.......          1.000  " 
5. Participació empreses foment activ.econòm..          1.000  " 
6. Despeses diverses (gestoria,dietes,altres).        556.908  " 
7. Altres despeses............................          1.000  " 
 
   TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES.................     23.407.308 PTA 
 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de 
l'exercici 1996. 
 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de 
treball del personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com a 
annex del pressupost amb tots els requisits que determinen els articles 25,29 i 
30 del Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de 20 dies en la forma 
que estableix l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de las haciendas locales, en relació amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en el benentès que, de no produir-se 
reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop 
complert el període d'exposició, a l'efecte de proseguir els tràmits establerts 
als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla 
íntegra del personal de la corporació i trametre una còpia certificada de la 
mateixa a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio 
para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat. 
 
 
10. PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS 
MUNICIPIS EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA, ANY 1995. 
 
La senyora presidenta introdueix el punt de l'ordre del dia i fa referència a 
l'escrit signat per 17 alcaldes de la comarca, dirigit a l'Hble. Conseller de 
Governació amb data 7 de març d'enguany, en el qual es posava de manifest el 
malestar dels alcaldes dels municipis petits pels criteris poc equitatius i 
solidaris que representa la fòrmula prevista pel que fa al repartiment del fons 



de cooperació municipal de Catalunya, la qual només contempla una quantitat 
fixa d'un milió de pessetes per municipi, distribuïnt-se la resta a tenor del 
nombre d'habitants. Considera que és el moment de pronunciar-se des del Consell 
Comarcal sobre la injustícia que entranya aquesta fórmula per a la nostra 
comarca, integrada en una gran part per petits municipis, i eleva al Ple la 
següent proposta d'ACORD: 
 
Primer. Manifestar a l'Hble. Conseller de Governació de la Generalitat de 
Catalunya el malestar que ha causat entre els ajuntaments i Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell la distribució de la participació en els ingressos de la 
Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 1995, 
aprovada per Decret 286/1995, de 25 d'octubre, ja que, tot i estar d'acord en 
què el sistema de distribució contempli una quantitat fixa per a cada municipi, 
entenem que aquesta quantitat no ha de ser inferior als dos milions de 
pessetes, xifra més conforme amb els principis d'equitat i solidaritat envers 
als petits municipis que són la majoria a Catalunya i que, en general, pateixen 
de greus mancances pressupostàries; criteri també avalat pel comité executiu de 
l'Associació Catalana de Municipis en la seva reunió del 23 de gener de 1995. 
 
Segon. Així mateix, manifestar, pel que fa a la quota proporcional de 
distribució, la necessitat i conveniència d'atemperar el mòdul de població com 
a paràmetre únic de repartiment, amb la consideració d'altres factors que cal 
tenir presents, principalment en municipis i poblaments disseminats de 
muntanya: existència de nuclis agregats, municipis resultants de fusions, 
agrupacions i segregacions, nuclis de població que en els últims quaranta anys 
hagin estat municipis i municipis que duguin a terme la prestació de serveis 
extraordinaris.   
Sotmesa a deliberació la proposta, intervé el portaveu del grup del PSC, senyor 
Mas i Bentanachs, per a fer constar que, tot i no ser un expert en el tema, 
considera, no obstant, que la qüestió és quelcom més complicada i no es pot 
plantejar de forma tan linial ja que intervenen altres paràmetres a tenir en 
compte com és l'esforç fiscal, factor important a considerar;entèn, per tant, 
que la proposta, exposada en forma tan linial, no pot ser recolçada i, una 
vegada més, demana que el text de les mocions que es presentin vinguin 
incorporades a l'ordre del  dia de la respectiva sessió.    
 
La senyora Presidenta intervé, en torn de resposta, per a dir al senyor Mas que 
amb aquesta actitud demostra fins a on arriba el seu tarannà comarcalista que 
manifesta tenir i, pel que fa al recordatori, assenyala que no es tracta de cap 
moció sinó d'una proposta d'acord. 
 
Per allusions, replica el senyor Mas puntualitzant que el fons municipal de 
cooperació de Catalunya va nèixer d'un pacte consensuat entre les principals 
forces polítiques parlamentàries, que, òbviament, és el primer en reivindicar 
pels petits municipis una major disponibilitat de recursos i que la observació 
feta no significa posar en dubte el seu tarannà comarcalista. 
 
Així doncs, sotmesa la proposta de la senyora presidenta a votació ordinària, 
és aprovada per 14 vots a favor i 2 vots en contra.  
 
 
DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
- La Sra. presidenta informa al Ple de la última reunió celebrada pel Consell 



d'Alcaldes en la qual s'han tractat diferents temes d'interès comarcal, s'ha 
rebut informació tècnica sobre aspectes concrets, com ara la posta en marxa i 
funcionament del servei de la UMAP i les repercusions de l'aplicació de la Llei 
9/95, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, i s'han elevat 
propostes cocretes per tal d'instar la resolució d'alguns problemes importants 
que afecten determinats indrets de la nostra comarca com és el cas dels 
accessos viaris a pobles des de les carreteres generals. 
 
- Pel que fa als projectes acollitss al programa comunitari Objectiu 5b, la 
senyora presidenta fa esment de la darrera reunió que ha tingut lloc a l'hotel 
Terradets de Sellés (Pallars Jussà), de la qual destaca el ritme satifactori 
que segueixen les obres a la nostra comarca, tal com s'ha posat de manifest a 
l'esmentada reunió, i el fet de ser el nostre Consell, seguit del de la 
Garrotxa, el que més pressupost rep del dit programa, d'entre els 12 consells 
beneficiaris. 
 
- Informa també la senyora presidenta del curs que segueix a la nostra comarca 
el programa "Pirenergia", traduït en realitats com els estudis d'estalvi 
energètic fets a Organyà i Tuixén 
 
- Finalment, i en l'àrea del turisme, destaca la senyora Majoral el guardó que 
significa per a la nostra comarca la concessió del Diploma a la Comarca 
Turística de Catalunya en reconeixement de l'esforç realitzat per actuacions 
dutes a terme en favor del foment del turisme. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l'ordre del dia intervé el conseller senyor Soldevila 
Pagès per a expressar la seva queixa respecte al retall que han experimentat 
les subvencions del PUOIS 1996-1999 i, en aquest sentit, la senyora presidenta 
recorda la necessitat de plantejar cada ajuntament, durant el període 
d'audiència, les allegacions oportunes partint de les quantitats mínimes que, 
en tot cas, s'havien de garantir i respectar per municipi 
 
Arran de l'observació feta pel senyor Soldevila, el conseller senyor Mas i 
Bentanachs, demana que s'elevi a Governació el corresponent escrit en el qual 
es faci palesa la insatisfació d'aquest Consell en l'assignació de subvencions 
del PUOIS 1996-1999 per a la nostra comarca i la necessitat de revisar els 
criteris que han servit de base a la distribució mirant, sobre tot, d'afavorir 
especialment els petits municipis que comptin amb més nuclis de població. 
 
El prec és recollit per la senyora Presidenta  
 
 
ASSUMPTES D'URGÈNCIA 
 
Fora de l'ordre del dia, a proposta de la senyora presidenta, i previ l'acord 
de declaració d'assumptes d'urgència, es passa a tractar sobre els següents 
punts: 
 
1. SOLLICITUD AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT A L'EMPARA DE L'ORDRE D'1 DE JUNY 
DE 1995, DE CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
MUNICIPALS 



 
Vista l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 
de data 1 de juny de 1995 (DOGC núm. 2067 de 26-6-1995), sobre convocatòria del 
Programa per al foment de recollida selectiva de residus municipals; 
 
Ateses les actuacions immediates que aquest Consell es proposa de realitzar 
dins de les campanyes que a nivell comarcal promou en col.laboració amb els 
ajuntaments, centres docents i altres institucions locals de cara a la 
preservació del medi ambient i conservació de la natura; 
 
Atès que en la línia d'aquestes actuacions es considera com a objectiu 
prioritari per a enguany dotar i distribuir de forma racional un nombre 
suficient de contenidors destinats a la recollida selectiva de residus 
específics, com són les piles de botó, piles standar i llaunes de begudes, dels 
quals contenidors és deficietària la nostra comarca; 
 
Vist el document lliurat pels serveis tècnics d'aquest Consell on es defineixen 
i valoren les inversions a realitzar, i atès el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d'Infraestructures sobre la procedència d'acollir-se a la 
convocatòria d'ajuts regulada en l'Ordre abans esmentada; 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 16 membres corporatius 
presents a la sessió, i per tal de complementar i rectificar en el que sigui 
menester el acord plenari de data 14 de setembre d'enguany, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el document tècnic que serveix de base a la petició de 
subvenció. 
 
Segon. Manifestar la voluntat expressa de concòrrer a la convocatòria regulada 
per l'Ordre d'1 de juny de 1995 abans esmentada. 
 
Tercer. Sollicitar al Departament de Medi Ambient, a l'empara de l'esmentada 
convocatòria, una subvenció del 100% en concepte d'ajut extraordinari per a 
poder cobrir el total de les despeses d'inversió en l'adquisició dels 
contenidors objecte de la petició, atès que en el cas present la dita inversió 
es destina a una comarca inclosa dins de les zones de muntanya. 
 
Quart. Comprometre's a repartir, dins de l'àmbit de la comarca de l'Alt Urgell, 
els contenidors destinats a la recollida selectiva, conformement amb el que 
resulta del document tècnic adjuntat a l'expedient. 
 
Cinquè. Comprometre's a realitzar la recollida del vidre, paper, llaunes i 
piles. 
 
Sisè. Comprometre's a dur a terme el manteniment dels contenidors i la 
reposició d'aquells que per mal ús o vandalisme quedin inservibles. 
 
 
2. OBRES PLA ESPECÍFIC 
 
El Ple acorda, per unanimitat, donar la seva conformitat a la documentació 
presentada per l'Ajuntament de Fígols i Alinyà, relativa a la contractació de 
l'obra núm. 94-2006-DL anomenada "Xarxa de distribució i comptadors d'aigua a 
Fígols, 2a fase", consistent a: 



 
- Certificat d'aprovació del projecte, distribució del finançament i existència 
de crèdit pressupostari. 
 
- Certificat sobre les dades de contractació. 
 
Es disposa que aquesta documentació sigui tramesa a la Diputació de Lleida per 
al lliurament del finançament consolidat de l'obra. 
 
3. ADJUDICACIÓ D'OBRA 
 
Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de 
l'obra anomenada "Accés a Cava i Ansovell", subvencionada dins del programa 
d'ajuts per atendre el restabliment d'obres i serveis de competència municipal 
danyats pels aiguats d'octubre i novembre de 1994. 
 
Celebrada la licitació el dia 21 de desembre de 1995, sense adjudicació 
provisional, i traslladat l'expedient als serveis tècnics de la corporació, que 
emeten informe en el sentit que queda consignat en 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. 5 de TRAMESEU SL com a 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 TRAMESEU SL, pel preu de 5.280.000 ptes, IVA inclòs, per a la 
realització de l'obra anomenada "Accés a Cava i Ansovell", d'acord amb el 
projecte tècnic i plecs de clàusules administratives i facultatives que 
regeixen aquest contracte. 
 
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a les partides 755.06 i 762.00 del 
pressupost de l'entitat per a 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 i 
representació del Consell Comarcal, procedeixi a la signatura del contracte. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 11,15 
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. 859239 al 
859253, i comprèn un total de 17 folis, numerats de 93 al 109. 
 
La Seu d'Urgell, 9 de febrer de 1996 
EL SECRETARI 


