
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 2/97 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 13 de març de 1997. 
Durada: de 21 a 22,35 hores 
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta 
- Ventura Roca Martí, vicepresident 2n. 
- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident 3r 
- Miquel Mas i Miró, conseller 
- Emili Segon Baró, conseller 
- Joan Orrit Armengol, conseller 
- Josep M.Castells Curià, conseller 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller 
- Jordi Sinfreu Pascuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller 
- Francesc Domingo Barnils, conseller 
- Josep Mijana Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
- Josep Lluís Rodríguez Morán, secretari 
- Emili Valero Mallea, interventor habilitat 
 
Alcaldes presents: 
 
- Antoni Betriu Vidal, alcalde de Cabó  
- Jesús Bentanachs Vives, alcalde de Valls d’Aguilar 
 
S’han excusat d’assistir-hi 
 
- Pere  Planes i Planes, vicepresident 4t 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
-Josep M. Solà i Solà, conseller 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.a) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
1.b) Presa de possessió de conseller 
2. Projecte tècnic titulat “Làmina d’aigua estable al camp de golf d’Aravell” 
3. Cancel.lació d’aval de l’entitat CUBIERTAS Y MZOV SA 
4. Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal-Aravell Golf SL i la Comunitat de 
Regants d’Aravell i Bellestar sobre disponibilitat de terrenys, finançament i utilització d’una 
làmina d’aigua estable a la zona del camp de gof d’Aravell. 
5. Modificació del complement específic de determinats llocs de treball. 



6. Conveni Consell Comarcal-Grup d’Acció Local de l’Alt Urgell Sud (GALAUS) sobre 
acumulació de tasques assignades a lloc de treball de la plantilla i distribució de càrregues 
salarials.  
7. Sol.licitud a la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local 
sobre agregació del municipi de Tiurana al municipi de Bassella. 
8. Reestructuració de vàries comissions informatives pel que fa l’adscripció de membres 
corporatius. 
9. Adhesió a l’escrit adreçat a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme pels 
representants sindicals de l’entitat ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL, en relació amb 
una possible privatització de l’empresa. 
10. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per la presidenta del Consell des la 
darrera sessió plenària. 
11. Despatx oficial i informes de presidència 
12. Precs i preguntes 
 
 
1.A) ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, és aprovada l'acta de la sessió  anterior sense cap esmena ni observació. 
 
 
1.B) PRESA DE POSSESSIÓ DE CONSELLER 
 
El secretari llegeix la credencial, de data 4 de març de 1997, estesa per la Junta Electoral 
Central en favor del senyor Jesús Babià i Serra, el qual ha estat designat conseller del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per raó de figurar inclòs, en primer lloc, en la llista de 
candidats suplents presentada per Convergència i Unió a les eleccions locals del 28 de 
maig , en substitució, per renúncia, del senyor Joan Busquets i Grau . 
 
I, trobant-se present a la sala la persona designada, pren possessió del càrrec de conseller 
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell després d’aver pronunciat davant del Ple la fòrmula de 
promesa que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril i, tot seguit, passa ocupar el 
seu escó com a membre corporatiu amb la plenitud de drets i deures inherents al càrrec.  
 
 
2. PROJECTE TÈCNIC “LÀMINA D’AIGUA ESTABLE AL CAMP DE GOLF 
D’ARAVELL” 
 
La presidenta sotmet a l’examen i aprovació del plenari corporatiu el projecte anomenat   
“Làmina d’aigua estable al camp de golf d’Aravell”, redactat per l’enginyer contractat de 
la plantilla de la corporació comarcal, senyor Ferran Aparicio Ibáñez i informat per la 
Comissió d’Infraestructures, amb un pressupost d’execució per contracta de 20.381.606 
PTA.  
 
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen favorable de la Comissió de 
l’àrea, per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, acorda:   
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte tècnic de referència. 
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de 30 dies mitjançant 
la seva publicació al tauler d’anuncis de la corporació i continuar els tràmits que preveu 



l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat per Decret 179/1995,de 13 de juny. 
 
Tercer. Fer constar que, si transcorregut el termini d’exposició no s’ha presentat cap 
reclamació o al.legació, l’acord inicial aprovatori esdevindrà definitiu de forma 
automàtica sense més tràmit. 
   
 
3. CANCEL.LACIÓ D’UN AVAL BANCARI 
 
Vista la sol.licitud presentada per l’entitat CUBIERTAS Y MZOV SA sobre cancel.lació d’un 
aval bancari que, per un import de 2.605.434 ptes, té constituït la dita entitat davant 
d’aquest Consell Comarcal per a respondre de les obligacions derivades de la correcta 
execució de l’obra anomenada “Arranjament i pavimentació del camí de la Bastida 
d’Hortons”, de quina obra ha estat adjudicatària l’esmentada empresa ; 
 
atès que, un cop recepcionada l’obra i transcorregut el termini de garantia ,dels informes 
incorporats a l’expedient no es dedueix cap responsabilitat que hagi d’executar-se sobre la 
garantia prestada i, per tant, no existeix impediment algú per a procedir a la cancel.lació de 
l’aval prestat; 
 
 el Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Disposar, a l’empara de l’article 48.1 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, que es cancel.li l’aval que, per un import de 
2.605.434 ptes., té constituit davant d’aquesta corporació l’entitat CUBIERTAS Y MZOV SA, 
com a adjudicatària de l’obra “Arranjament i pavimentació del camí de la Bastida d’Hortons”, 
en haver finalitzat el termini de garantia de les esmentades obres i no trobar-se aquella 
incursa en cap de les responsabilitats a què fa esment l’article 44 de la Llei abans 
esmentada. 
 
 
4. CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
URGELL, LA COMUNITAT DE REGANTS D’ARAVELL I BELLESTAR I L’ENTITAT 
ARAVELL GOLF SL, SOBRE DISPONBILITAT DE TERRENYS, FINANÇAMENT I 
UTILITZACIÓ D’UNA LÀMINA D’AIGUA ESTABLE A LA ZONA DEL CAMP DE GOLF 
D’ARAVELL 
 
Vist el projecte de conveni de cooperació a formalitzar entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, la Comunitat de regants d’Aravell i Bellestar i l’entitat Aravell Golf SL, sobre 
construcció i utilització d’una bassa d’aigua estable a ubicar en terrenys particulars adquirits 
per aquesta última entitat i destinats a l’establiment d’un camp de golf amb les 
corresponents instal.lacions annexes; 
 
Atès que els objectius que es persegueixen amb l’habilitació de  l’esmentada bassa d’aigua, 
per al finançament de la qual el Consell Comarcal contribueix amb la quantitat de 
10.000.000 de pessetes, procedents de la subvenció que reb de l’Unió Europea dins del 
programa “Objectiu 5b”, responen a criteris d’utilitat pública i d’interès social ja que, a més 
de facilitar el rec del camp de golf, és susceptible de prestar altres usos importants com ara 
la disponibilitat d’una reserva d’aigua en cas d’incendis i la possibilitat de ser utilitzada en 
casos de secada extrema per la Comunitat de regants per abeurar  el bestiar; 



 
El Ple del Consell Comarcal, trobant conformes totes i cadascuna de les clàusules del 
conveni, i acceptant la proposta de la Comissió de Govern, per unanimitat dels 14 membres 
corporatius presents a la sessió, acorda : 
 
Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què ha estat redactat, el conveni de cooperació 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la Comunitat de Regants d’Aravell i Bellestar i 
l’entitat Aravell Golf SL per a la construcció d’una bassa d’aigua estable en terrenys del 
poble d’Aravell i la seva posterior explotació i utilització; un exemplar del dit conveni s’unirà 
a l’acta d’aquesta sessió . 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació, senyora M. Dolors Majoral i Moliné,  per a la 
formalització i signatura de l’esmentat conveni.  
 
 
5. MODIFICACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DE DETERMINATS LLOCS DE 
TREBALL DE LA PLANTILLA 
 
Vist l’expedient formalitzat sobre valoració de diversos llocs de treball laborals de la plantilla 
de la corporació, als efectes de revisió del complement específic que tenen assignat en el 
pressupost de l’exercici; 
 
Atès que la requalificació proposada obeeix a criteris objectius d’assignació de funcions que 
incrementen en major grau la responsabilitat  i dedicació del personal que els ocupa; 
 
Considerant que això comporta operar en el pressupost vigent, amb caràcter singular i 
excepcional, les corresponents adequacions retributives que permeten millorar la quantia 
del complement específic assignat als esmentats llocs de treball  i que, en conseqüència, es 
consideren imprescindibles en raó al nou contingut dels mateixos; 
 
Atesos els informes incorporats a l’expedient i adherint-se a la proposta de la Comissió de 
Govern, el Ple, per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, acorda: 
 
Primer. Requalificar els llocs de treball que a continuació es relacionen amb la incorporació 
de les noves funcions que també s’assenyalen: 
 
Lloc de treball                                                    Contingut de les noves tasques assignades 
 
Tècnic de comptabilitat                                     - Gestió laboral  i fiscal de l’entitat 
                                                                           - Gestió laboral i fiscal d’ IAUSA 
                                                                           - Gestió laboral i fiscal del Consorci GALAUS 
 
Tècnic d’ informàtica                  - Protecció civil. Pla d’Emergència 
                 - Redacció de plans municipals contra incendis 
                                                                           - Desenvolupament programa CITA 
 
Dinamitzador ocupacional        - Assumpció tasques tècniques de suport i                                       
      assessorament al si del Consorci GALAUS 
 
Segon. Incrementar la quantia anual del complement específic assignat als llocs de treball 
abans ressenyats en els imports següents: 



 
Tècnic de comptabilitat.........................................................................  500.000 ptes. 
Tècnic d’informàtica..............................................................................  500.000 ptes. 
Dinamitzador ocupacional....................................................................1.032.576 ptes. 
 
Tercer. Disposar que per la intervenció comarcal es formalitzi el corresponent expedient de 
modificació de crèdits dins del pressupost del corrent exercici per a fer front a la despesa 
que aquesta millora retributiva comporta. 
 
 
6. CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL I EL GRUP 
D’ACCIÓ LOCAL DE L’ALT URGELL SUD (GALAUS) SOBRE ACUMULACIÓ DE 
TASQUES ASSIGNADES A LLOC DE TREBALL DE LA PLANTILLA I DISTRIBUCIÓ DE 
CÀRREGUES SALARIALES 
 
Vist el projecte de conveni de col.laboració a formalitzar entre el Consell Comarcal i el 
Consorci GALAUS per a la compatibilització de les funcions que té assignades el lloc de 
treball de dinamitzador ocupacional de la plantilla de la corporació i la distribució 
consegüent de càrregues salariales entre ambdues entitats signatàries ;  
 
Atès que el dit conveni neix amb una clara voluntat del Consell Comarcal de poder 
col.laborar amb GALAUS, a través del personal de la pròpia plantilla de la corporació, i molt 
concretament, compartint les funcions inherents al lloc de treball de dinamitzador 
ocupacional a càrrec d’un tècnic superior economista, per al compliment dels objectius que 
el dit Consorci desenvolupa adreçats a gestionar i optimitzar els recursos assignats pel 
programa “Leader II” de la Unió Europea dins de l’àmbit conformat pels municipis de la zona 
sud de la comarca;  
                                              
Atès que aquesta col.laboració es tradueix en facilitar al Consorci tasques de suport tècnic i 
assessorament mitjançant l’adscripció, a temps parcial, de la economista que té atribuïdes 
funcions similares adscrites al  lloc de treball que exerxeix dins del propi Consell Comarcal; 
 
Considerant que l’article 16, paràgraf 1 dels Estatuts que regeixen l’esmentat Consorci, del 
qual forma part el Consell Comarcal,  preveu que aquell podrà convenir amb una o més de 
les entitats consorciades l’adscripció a temps parcial del seu personal i la utilització dels 
seus mitjans personals; 
 
Considerant que l’interès públic que tal col.laboració reporta, té el seu recolzament legal en 
l’article 324.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 
de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, que autoritza una segona activitat 
en el sector públic “en la realització concreta de funcions tècniques de suport, col.laboració i 
auxili a d’altres entitats i organismes”  
 
Vistos els informes que obren a l’expedient i atenent el dictamen favorable de la Comissió 
de Govern, el Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar la senyora Anna Naudó i Viladomat, llicenciada en ciències econòmiques 
i empresarials i adscrita al lloc de treball de dinamitzadora ocupacional, perquè pugui 
compatibilitzar les seves funcions al servei del Consell Comarcal amb tasques tècniques de 
suport, col.laboració i assessorament al servei del Consorci Grup d’ Acció Local de l’Alt 
Urgell Sud (GALAUS). 



 
Segon. Aprovar el conveni de col.laboració entre ambdues entitats en ordre a fixar l’horari 
de distribució de la jornada laboral de l’esmentada professional i el repartiment de 
retribucions i càrregues salarials en proporció al temps de jornada laboral que dedicarà a 
cadascun dels dos ens consorciats mentre duri la vigència del conveni. 
 
Tercer. Facultar la presidenta de la corporació comarcal, M. Dolors Majoral i Moliné, per a 
la formalització i signatura del dit conveni. 
 
 
7. RECOLÇAMENT AL PROJECTE DE LLEI SOBRE AGREGACIÓ TOTAL DEL 
MUNICIPI DE TIURANA, DE LA COMARCA DE LA NOGUERA, AL MUNICIPI DE 
BASSELLA DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL 
 
Els membres corporatius presents, solidaritzant-se amb el desig dels ajuntaments de 
Bassella i Tiurana  i fent-se ressò del sentir quasi unànim  dels habitants d’ambdós 
municipis, acorden,per unanimitat, adreçar-se a la Comissió d’Organització i Administració 
de la Generalitat i Govern Local  del Parlament de Catalunya, perquè, dintre de l’esfera de 
les seves competències, remogui els obstacles que fan que la tramitació del projecte de Llei 
relatiu a l’agregació total del municipi de Tiurana, de la comarca de la Noguera, al municipi 
de Bassella, de la comarca de l’Alt Urgell, s’hagi quedat aturada i no hagi passat encara a 
debat i aprovació del Parlament català, tot considerant que aquesta agregació és 
considerada beneficiossa per als interessos públics de la comarca, en general, i dels 
habitants dels dos municipis afectats, en particular. 
 
 
8. REESTRUCTURACIÓ DE DIVERSES COMISSIONS INFORMATIVES A RESULTES 
DE L’ADSCRIPCIÓ DE NOUS MEMBRES CORPORATIUS 
 
Atès que, en cobrir-se amb dos nous consellers els llocs que havien quedat vacants en el 
Consell Comarcal per la renúncia al càrrec dels seus respectius titulars, s’han previst els 
mecanismes necessaris per tal d’enquadrar els consellers designats dins de l’estructura 
actual de les Comissions Informatives existents, en substitució dels que han deixat el càrrec 
 
Atès el que disposen els articles 39 i 40 del Reglament orgànic comarcal vigent, en relació 
amb l’article 125 b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, i tenint en compte les comunicacions lliurades pels portaveus dels grups polítics als 
quals pertanyen els nous consellers designats, el Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Adscriure a les Comissions Informatives de Serveis Públics i de Promoció i Foment 
de l’Activitat Socioeconòmica, en representació del grup corporatiu del PSC, el senyor 
Antoni Vilaginés i Vila, en substitució, per raó de renúncia al càrrec de conseller, del 
senyor Josep Puigdemasa i Ribó. 
 
Segon. Adscriure a les Comissions Informatives d’ Infraestructures i de Promoció i Foment 
de l’Activitat Socioeconòmica, en representació del grup corporatiu de CIU, el senyor Jesús 
Babià i Serra, en substitució, per raó de renúncia al càrrec de conseller, del senyor Joan 
Busquets i Grau. 
 
 



9. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ESCRIT CURSAT A LA CONSELLERIA D’INDÚSTRIA, 
COMERÇ I TURISME DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL COMITÉ 
D’EMPRESA DE L’ENTITAT ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS SL. 
 
Davant la imminent reprivatització de l’empresa Electrodomésticos Taurus SL, radicada en 
la localitat d’Oliana d’aquesta comarca, el Ple del Consell Comarcal expressa la seva 
voluntat de donar suport a l’escrit cursat  a l’Hble. conseller d’Indústria, Comerç i Turisme de 
la Generalitat de Catalunya pel Comité de l’esmentada empresa, així com de solidaritzar-se 
amb el sentir de la població d’Oliana, del seu Ajuntament i dels municipis veins, i, en 
conseqüència, acorda: 
 
Primer. Manifestar la conveniència de garantir a curt i mig termini el compliment dels pactes 
de la futura privatització mitjançant l’acció tutelar pública que es podria instrumentar 
conservant la Generalitat un percentatge, minoritari però suficient, de les accions de 
l’Empresa. 
 
Segon. Considerar del tot justificable aquesta presència de l’estament públic en atenció als 
importants esforços que tant la Generalitat de Catalunya com els treballadors han realitzat 
per a impulsar una empresa del desenvolupament de la qual depenen un gran nombre de 
families de la nostra comarca. 
 
 
10. DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
Els presents es donen per assabentats dels decrets i resolucions següents dictades per la 
Presidència des la darrera sessió plenària : 
 
- Decret núm. 2/97, pel qual es convoca concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball 
d’interventor 
 
- Decret núm. 3/97, pel qual s’autoritza a la senyora M. Mercé Finestres i Ginestà, 
contractada laboral de la plantilla, perquè pugui reduir en un terç la seva jornada de treball 
per guarda legal d’un fill de menys de 6 anys. 
 
- Decret núm. 4/97, pel qual es nomena el  conseller del grup corporatiu de CIU, senyor 
Joan Orrit i Armengol, per a formar part de la Comissió de Govern, en substitució i per 
renúncia al càrrec del senyor Joan Busquets i Grau. 
 
- Decret núm. 5/97, pel qual es delega la presidència efectiva de la Comissió 
d’Infraestructures en el vicepresident senyor Ventura Roca i Martí. 
 
- Decret núm. 6/97, pel qual es delega la presidència efectiva de la Comissió de Finances i 
Règim Interior en el conseller senyor Joan Orrit i Armengol. 
 
- Decret núm. 7/97, pel qual s’aproven obres d’emergència per a reparar d’anys ocasionats 
a resultes de les esllavissades produïdes en determinats camins veïnals a conseqüència de 
les pluges del passat mes de desembre. 
 
 
11. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA 
 



La senyora presidenta informa sobre els següents temes d’interès comarcal: 
 
- Inauguració del local destinat a Centre de serveis socials del Consell Comarcal que tindrà 
lloc a les 10,30 hores del proper dia 22 del mes que som. 
 
- Distribució per la intervenció comarcal d’un full de domiciliació bancària per tal de 
simplificar el pagament de dietes i assistències dels membres corporatius 
 
- Donar compte de la darrera reunió del Consell de Muntanya en el qual es va informar 
sobre la retallada del 30 % que, a l’igual que ha passat l’any 1996 i seguint la política 
d’austeritat de la despesa, experimenten per a l’exercici de 1997 les dotacions del Pla 
Comarcal de Muntanya. 
 
- Comunicació oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat respecte a les 
obres de millora previstes en diversos centres docents de la comarca . 
 
- Publicació de la convocatòria de subvencions a la construcció, l’ampliació, el 
remodelatge i l’equipament de centres d’atenció primària i consultoris de titularitat 
municipal per a l’exercici de 1997. La senyora presidenta recorda als alcaldes presents 
que les sol.licituds i documentació que preveu l’esmentada Resolució han de tenir 
entrada en el Consell Comarcal fins al dia 1 d’abril d’enguany  
 
- Entrevista mantinguda a petició de la delegada del Govern Central a Catalunya per a 
tractar de continuar informant sobre el tema relatiu a la problemàtica creada per les 
deficiències de la distribució de la correspondència en determinats pobles de la 
comarca. S’han estudiat les solucions cas per cas i pel que fa l’Alt Urgell, la delegada 
s’ha ofert a traslladar-se a la comarca i explicar als alcaldes afectats els drets que els hi 
assisteix per tal d’exigir un correcte funcionament del servei . 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES  
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, intervé el conseller portaveu del grup corporatiu del 
PSC, senyor Mas i Bentanachs, per assenyalar que, tot i haver-se aprovat en la passada 
sessió plenària, per assentiment unànim, el programa d’actuació a la xarxa de camins 
veïnals per  a l’exercici de 1997, caldria reflexionar, a la vista de les actuacions 
presentades, sobre si veritablement responen a una necessitat real i si, en 
conseqüència, resten cobertes correctament les prioritats que té plantejades la comarca 
i, en aquest sentit, demana a l’equip de govern que realitzi un estudi rigurós sobre el 
tema.  
 
En relació amb el plantejament anterior, la presidenta vol remarcar que en el programa 
d’enguany, a l’igual que en els programes dels anys precedents, se segueixen escrupu-
losament les actuacions preferents de cada municipi, tenint en compte que encara 
s’estan cobrint avui dia les prioritats fixades pels propis alcaldes a l’any 1989 els quals 
són, al cap i a la fi, els qui coneixen millor les necessitats dels seus respectius nuclis. 
 
El senyor Mas, sense tractar de plantejar objeccions sobre els criteris preferencials que 
es posen sobre la taula a l’hora d’elaborar els plans de camins, només invita a fer-ne 
una reflexió sobre si realment resulta convenient, des del punt de vista de l’interès 
públic, invertir, ara com ara, 40 milions de pessetes per a donar cobertura a 3 cases i 7 



habitants i, per contra, descuidar d’altres nuclis amb un major nombre de cases i de 
població . 
 
El conseller senyor Domingo Barnils abunda en la mateixa idea i, referint-.se molt 
concretament a l’accés de Voloriu, nucli de només 7 habitants, considera que no val la 
pena realitzar una inversió tan forta de 40 milions de pessetes en una carretera de les 
característiques que assenyala el projecte; entén el senyor Domingo que és el Consell 
Comarcal, com a entitat que té delegades les competències en la matèria, el que, en 
definitiva, ha de fixar les prioritats de cada exercici. 
 
La presidenta, senyora Majoral, insisteix en el fet de què les prioritats que estableix el 
Consell Comarcal cada any es basen en les preferències que s’assenyalen des dels 
propis ajuntaments els quals són, en definitiva, els beneficiaris de les obres i, per tant, 
no és lògic que el Consell Comarcal les discuteixi.   
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari                                                                                            Vist i plau 
                                                                                                               La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999072 al núm. 
999076, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 7 a l'11. 
 
La Seu d'Urgell, 11 d'abril de 1997 
 
El secretari 


