
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 3/97 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 10 d’abril  de 1997. 
Durada: de 22 a 23,30 hores 
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral Moliné, presidenta 
- Ventura Roca Martí, vicepresident   
- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident 
- Pere Planes i Planes, vicepresident 
- Miquel Mas i Miró, conseller 
- Emili Segon Baró, conseller 
- Jesús Babià i Serra, conseller 
- Joan Orrit Armengol, conseller 
- Josep M. Castells Curià, conseller 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller 
- Jordi Sinfreu Pascuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller 
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Josep Mijana Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
- Josep Lluís Rodríguez Morán, secretari 
- Emili Valero Mallea, interventor habilitat 
 
S’han excusat d’assistir-hi 
 
- M. Teresa Ferrer Cumella, consellera 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu Vidal, alcalde de Cabó  
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació,si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Expedient de contractació de l’obra “Arranjament i pavimentació del camí d’accés a 
Voloriu. Convocatòria de concurs i plec de clàusules administratives particulars 
3. Expedient de contractació de l’obra “Arranjament i pavimentació del camí d’accés a 
Pampanells. Convocatòria de concurs i plec de clàusules administratives particulars 



4. Expedient de contractació de l’obra “Eixamplament de l’accés a Cabó, 1a. fase (tram 
urbà d’Organyà)”. Convocatòria de concurs i plec de clàusules administratives 
particulars 
5. Expedient de contractació de l’obra “Làmina d’aigua estable al camp de golf 
d’Aravell”. Convocatòria de concurs i plec de clàusules administratives particulars 
6. Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la 
comarca per a complementar la dotació de la Diputació de Lleida destinada a retribuir el 
servei d’assistència tècnica (SAT) a càrrec de funcionaris d’habilitació estatal 
7. Sol.licituds de diversos ajuntaments de la comarca per acollir-se a la convocatòria de 
subvencions a la construcció, l’ampliació, el remodelatge i l’equipament de centres 
d’atenció primària i consultoris locals de titularitat municipal, per a l’exercici 1997. 
Informe sobre les sol.licituds presentades 
8. Sol.licituds de dos empleats de la plantilla sobre declaració de compatibilitat amb 
activitats privades. 
9. Moció del portaveu del grup del Partit Popular sobre formalització de convenis de 
col.laboració amb el MAP en relació amb la resolució de la Secretaria d’Estat per 
l’Administració Pública, de 21 de febrer de 1996 
10. Despatx oficial i informes de presidència 
11. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, és aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap esmena ni observació. 
 
 
2, 3, 4 i  5. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ D’OBRES 
 
Els presents són informats dels expedients de contractació formalitzats per adjudicar les 
obres següents: 
a) Arranjament i pavimentació del camí d’accés Voloriu 
b) Arranjament i pavimentació del camí d’accés a Pampanells 
c) Eixample de l’accés a Cabó, 1a.fase (tram urbà d’Organyà) 
d) Construcció d’una làmina d’aigua estable al camp de golf d’Aravell 
 
Tanmateix, s’examinen els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que 
regeixen a aquestes contractacions i trobant-los conformes, el Ple del Consell Comarcal, 
per assentiment unànim dels 15 membres corporatius presents a la sessió, acorda: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària els expedients de contractació per a l’adjudicació 
de les quatre obres abans esmentades. 
 
Segon. Adjudicar els contractes mitjançant procediment obert i sota la modalitat de 
concurs. 
 
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir els 
respectius contractes. 
 
Quart. Aprovar les despeses corresponents, per uns imports de 44.861.469, 22.866.348, 
23.110.664 i 20.381.606 ptes, respectivament. 



 
Cinquè. Complir tots els altres tràmits preceptius fins a la formalització dels oportuns 
contractes i incorporar a l’expedient  còpies de les adjudicacions i dels contractes que 
s’atorguin. 
 
 
6. CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I DIVERSOS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL PER A COMPLEMENTAR LA 
DOTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DESTINADA A RETRIBUIR EL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA A CÀRREC DE FUNCIONARIS D’HABILITACIÓ ESTATAL.  
    
La presidenta informa de la reunió que va tenir lloc el proppassat dia 14 de març amb 
els alcaldes dels municipis de la comarca en els quals no existeix el lloc de treball de 
secretaria, i les seves funcions s’exerceixen per funcionaris d’habilitació estatal adscrits 
al servei d’assistència tècnica que presta el Consell Comarcal, per delegació expressa 
de la Diputació de Lleida, segons el conveni vigent entre ambdues entitats subscrit en 
data 19 de febrer de 1996.  
 
La mateixa presidenta assenyala que en la dita reunió s’han consensuat els criteris que 
es varen fixar per a repercutir entre els vuit ajuntaments destinataris del servei el cost 
addicional que, per a l’exercici de 1997 i sobre la dotació que assigna la Diputació, figura 
consignat globalment per a cadascuna de les dues places de SAT actualment existents 
en el pressupost del Consell Comarcal de l’esmentat exercici, el resultat del qual ha 
quedat plasmat en un projecte de conveni tipus en el qual, entre d’altres extrems, es 
contempla el repartiment de les quantitats complementàries a distribuir per cada 
ajuntament sobre la base d’un percentatge fix i d’unes quotes variables, tenint en 
compte la població i el nombre de nuclis de cada municipi. 
 
La presidenta sotmet a l’examen i aprovació dels presents l’esmentat projecte de 
conveni, i s’obre un debat en el que intervé, en primer lloc, el conseller senyor Mas 
Bentanachs, portaveu del grup corporatiu del PSC per a fer les dues consideracions 
següents sobre les quals, diu, caldria reflexionar després d’haver quedat aprovada la 
proposta en la Comissió Informativa corresponent:  
1. Els ajuntaments afectats es veuen obligats  a acceptar el conveni en tractar-se d’un 
fet consumat que se'ls hi ha plantejat de forma imperativa i que en condicions normals 
no tenien perquè assumir.  
2. El grup corporatiu que representa fa palesa, per raons de fons, la seva abstenció en 
un tema en el qual entenen que no es pot implicar als ajuntaments en tant que 
destinataris d’una assistència legalment obligatòria que per ella mateixa ha de 
considerar-se íntegrament gratuïta i suficientment coberta amb la dotació econòmica 
provinent de la Diputació i, allà on aquesta no hi arribi, del Consell Comarcal com a ens 
prestador del servei per delegació d’aquella. 
 
La presidenta, senyora Majoral, intervé per a rebutjar els arguments anteriors, sobre la 
base de les consideracions següents:  
1. Les quantitats que la Diputació de Lleida assigna al SAT són quasi bé les mateixes  
per a totes les comarques del territori que ho tenen delegat i, per tant, es fa difícil 
introduir diferències, tal com així s’ha fet constar en diferents entrevistes i reunions 
mantingudes amb els responsables de la Diputació.  
2. En la majoria de les comarques en què està implantat aquest servei, les millores de la 
dotació que la Diputació assigna les assumeixen els propis ajuntaments destinataris  



3. La realitat és que la quantitat anual a  repercutir en aquesta comarca és mínima i, per 
tant, raonablement assumible per cada ajuntament.  
4. Darrerament, i això és un factor que s’ha de tenir molt en compte, el Consell Comarcal 
està obligat a vetllar perquè no es produexin greuges comparatius amb d’altres 
ajuntaments de la comarca que pel fet d’ultrapassar en pocs els habitants sobre el límit 
legalment establert, s’han de veure privats d’aquest servei d’assistència i, en canvi, a 
vegades amb recursos pressupostaris més baixos, han de fer veritables esforços per a 
poder mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
En torn de rèplica el senyor Mas afirma que, tot i així, el seu grup corporatiu entén que el 
servei d’assistència als petits municipis ha de ser prestat al cent per cent i no vol ser  
còmplice d’una manca de la Diputació en no dotar de manera suficient aquests llocs de 
treball, raó per la qual ratifiquen la seva abstenció. 
 
Sense cap més intervenció, la presidenta sotmet a votació ordinària del plenari el 
projecte de conveni i, per 12 vots a favor, cap en contra i les abstencions dels 3 
membres corporatius del PSC, S’ACORDA : 
 
Primer. Aprovar, en els seus propis termes, el conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal i els 8 ajuntaments de la comarca amb secretaria assistida actualment 
existents, per a complementar la dotació econòmica de la Diputació de Lleida destinada 
a retribuir el servei d’assistència tècnica (SAT) a càrrec de les dues funcionàries 
d’habilitació estatal de la plantilla que ara desenvolupen aquestes funcions. Un exemplar 
del dit conveni i de l’annex únic comprensiu de la distribució de quotes per a l’exercici de 
1997, restarà unit en l’expedient a la certificació d’aquest acord. 
 
Segon. Traslladar certificació del mateix acord, juntament amb un exemplar del conveni 
i annex, a cadascun dels ajuntaments destinataris del servei als efectes, si s’escau, de 
la seva ratificació i aprovació. 
 
Tercer. Facultar la presidenta de la corporació comarcal, senyora M. Dolors Majoral i 
Moliné, per a procedir a la signatura del conveni amb cadascun dels ajuntaments 
interessats que ho haguessin aprovat.   
 
 
7. SOL.LICITUDS DE DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA SOBRE 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LA CONSTRUCCIÓ, L’AMPLIACIÓ, EL 
REMODELATGE I L’EQUIPAMENT DE CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I 
CONSUSTORIS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL, PER A L’EXERCICI 1997. 
INFORME SOBRE LES SOL.LICITUDS PRESENTADES. 
 
Vista la documentació cursada per diversos ajuntaments de la comarca per tal d'acollir-se a 
la línia de subvencions prevista a la convocatòria aprovada per Resolució de la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social, de data 28 de gener de 1997 (DOGC núm. 2340, de 
27.2.1997), destinada a subvencionar la construcció, l'ampliació, el remodelatge i 
l'equipament de centres d'atenció primària i consultoris locals de titularitat municipal per a 
l'exercici de 1997. 
 
Ateses les necessitats a cobrir dins d'aquesta àrea de serveis, i tenint en compte que totes 
les peticions cursades es dirigeixen a garantir i a millorar les prestacions sanitàries bàsiques 
de diferents zones de la nostra comarca. 



 
El Ple del Consell, per tal de lliurar el preceptiu informe que preveu la norma 6.1 de l’annex  
de la Resolució de convocatòria abans esmentada, a proposta de la Comissió Informativa 
de Serveis Públics i per assentiment unànim dels 15 membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA : 
 
Primer. Informar favorablement sobre les sol·licituds i documentació presentada pels 
ajuntaments que a continuació s'esmenten, i per les actuacions que també s'especifiquen, a 
fi d'acollir-se a la convocatòria aprovada per Resolució de la Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social de data 28 de gener de 1997, adreçada a l'atorgament de subvencions per 
a la construcció, l'ampliació, el remodelatge i l'equipament de centres d'atenció primària i 
consultoris locals de titularitat municipal: 
 
Ajuntament                   tipus d'actuació                           inversió                       subvenció  
 
Bassella                         obres remodelació                       500.000 PTA                500.000 
PTA 
Coll de Nargó                adquisició equipament                 449.731    “                   404.758    “ 
Estamariu                      adquisició equipament                 509.377    “                   509.377    “ 
Fígols i Alinyà                habilitació de local a Alinyà       1.909.810    “                1.909.810    “ 
Josa i Tuixén                 reforma local Tuixén                     820.269    “                   820.269    “ 
Montferrer i Castellbó   habilitació local Montferrer         4.713.876    “                3.771.100    “ 
Organyà                        instal.lació calefacció i adqui- 
                                      sició aparells equipament              772.445    "                  400.000    " 
Peramola                      habilitació de local                      7.040.153     “               2.000.000    “ 
                         
Segon. Fer constar que les inversions abans esmentades són prioritàries, factibles de 
realitzar dins de l'any en curs i resulten idònies en el conjunt de la comarca, d'acord amb les 
necessitats actualment existents en l'àrea dels serveis sanitaris primaris del territori. 
 
Tercer. Trametre les sol.licituds i documentació presentada pels diversos ajuntaments a la 
Delegació territorial del Departament de Sanitat i Seguretat Social a Lleida, conformement 
amb el que estableix la norma 6.1 de l'annex de l'esmentada Resolució del 9 de gener  
d'enguany. 
 
 
8. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITATS PRIVADES  
 
La presidenta informa sobre les sol.licituds presentades pels senyors Ferran Aparicio 
Ibáñez i Godofredo Garcia Grasa, pertanyents a la plantilla d’aquesta corporació en règim 
de vinculació laboral temporal i que ocupen els llocs de treball d’enginyer de camins, canals 
i ports i d’enginyer tècnic industrial, respectivament, demanant declaració expressa de 
compatibilitat per a poder exercir l’activitat privada dins de l’àmbit de l’exercici professional 
propi de les seves respectives titulacions. 
 
Atès que del contingut de la documentació aportada pels interessats es desprèn que 
l’activitat privada per a la qual demanen la compatibilitat no es troba inclosa en cap dels 
supòsits d’incompatibilitat que contempla l’article 330 del Reglament de personal al servei 
de les entitats locals, aprovat per Decret de la Generalitat 214/1990, de 30 de juliol, i d’altra 
banda, l’exercici de l’activitat no comporta cap coincidència d’horari amb la jornada ordinària 
que els peticionaris tenen assignada al servei de l’entitat pública. 



 
Atès, també, que els sol.licitants fan una invocació expressa a la concorrència dels requisits 
previstos als paràgrafs 1 a) , 1 b) i 2. de l’article 329 del mateix Reglament com a 
pressupost necessari perquè se'ls hi pugui reconèixer la compatibilitat de l’activitat privada 
amb l’activitat pública que desenvolupen al servei del Consell Comarcal. 
 
Vista la normativa abans esmentada, i tenint en compte el règim d’incompatibilitats per a 
l’exercici d’activitats privades que estableix amb caràcter general la llei 53/1984 així com el 
Real Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de l’anterior, el Ple corporatiu, 
adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea de Règim Interior, per 
unanimitat ACORDA: 
 
- Declarar  compatible amb l’activitat pública que els contractats laborals de plantilla, 
senyors Ferran Aparicio Ibañez i Godofredo Garcia Grasa, desenvolupen al servei 
d’aquesta corporació amb l’exercici de les activitats privades que, respectivament, sol.liciten 
fora de la jornada laboral que tenen assignada, i donar trasllat  d’aquest acord als 
interessats per a la seva oportuna constància i efectes . 
 
 
9. MOCIÓ SOBRE FORMALITZACIÓ DE CONVENIS DE COL.LABORACIÓ AMB EL 
MAP, EN RELACIÓ AMB LA RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA D’ESTAT PER A 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DE 21 DE FEBRER DE 1996 
 
Es llegeix una Moció presentada pel conseller portaveu del grup del Partit Popular, senyor 
Josep Mijana i Vilana, arran de la publicació al BOE de 13 de març de de 1996, d’una 
Resolució de la Secretaria d’Estat per l’Administració Pública de data 28 de febrer del 
mateix any, en virtut de la qual es preveu la formalització amb els ajuntaments i altres 
entitats locals que ho sol.licitin, d’uns convenis de col.laboració que permeten als ciutadans 
presentar als registres de les corporacions locals les sol.licituds, escrits i comunicacions que 
vagin adreçades als diferents òrgans de l’Administració General de l’Estat, així com a les 
entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o depenents d’aquesta. 
 
La part expositiva de la dita Moció considera d’interès per als ajuntaments de la comarca 
d’acollir-se a aquests convenis per la utilitat, comodidat i economia que representa aquesta 
tramitació a través d’administracions més properes al ciutadà i, en aquest sentit, el Ple del 
Consell Comarcal, adherint-se íntegrament a la moció presentada, per unanimitat dels 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Demanar al Ministeri per a les Administracions Públiques tota la informació referent 
a la resolució de la Secretaria d’Estat per l’Administració Pública de 28 de febrer de 1996. 
 
Segon. Traslladar als ajuntaments de la comarca de l’Alt Urgell tota la informació que es 
rebi perquè puguin estar assabentats i decidir en tot cas si és o no del seu interès 
subscriure el conveni oportú amb el MAP. 
 
Tercer. Estudiar la possibilitat què el mateix Consell Comarcal, com a administració 
territorial d’àmbit supramunicipal, pugui sumar-se també a l’esmentat conveni per tal de 
facilitar als ajuntaments i als ciutadans de la comarca la tasca de registre i tramitació de 
documents. 
 
 



10. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La presidenta informa sobre els següents punts d’interès comarcal: 
 
- Invitació als alcaldes perquè assisteixin a la presentació de l’Associació contra el càncer 
que es farà al recinte de Sant Domènech de la Seu d’Urgell el proper dia 18 . 
 
- Referència a la reunió de l’executiva de l’AMPI que es farà el pròxim dia 8 de maig a 
Bellver de Cerdanya per a tractar sobre la creació d’una associació forestal del  bosc públic. 
 
- Anunci d’una propera convocatòria del Consell d’alcaldes per a tractar i rebre la 
necessària informació  sobre la problemàtica del servei de correus en alguns pobles de la 
comarca. En la mateixa reunió es podrien tractar d’altres temes, com ara el comentari dels 
diferents aspectes que presenta el projecte del Reglament de la Llei 9/95, de 27 de juliol, de 
regulació de l’accés motoritzat al medi natural, de gran interès per als ajuntaments de la 
nostra comarca.  
 
 
ASSUMPTES D’URGÈNCIA: 
 
Fora de l’ordre del dia, i mittjançant la prèvia declaració d’urgència aprovada pel plenari 
corporatiu, es presenten a la consideració del consistori, a proposta de la presidència, els 
assumptes següents:  
 
 
11.1 ACCEPTACIÓ D’AJUDES DEL PUOIS 1997 
 
 Per unanimitat, i a proposta de la presidència, el Ple ACORDA: 
 
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya, any 1997 per finançar l’obra núm. CG-1997/0062-PG titulada “Eixamplament 
de l’accés a la Vall de Cabó, 1a. fase (tram urbà d’Organyà)". 
 
Segon. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Tercer. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 
obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 
 
Director facultatiu: Ferran Aparicio Ibañez, enginyer de camins, canals i ports, contractat 
laboral de la plantilla  de la corporació  
Tècnic col.laborador: Josep Lluís Pargaña i Escudero, arquitecte tècnic, funcionari de la 
plantillla de la corporació. 
 
Quart. Comprometre’s a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Tanmateix, i per tal d’actualitzar les dades del PUOSC 1997, a proposta de la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, el Ple, per unanimitat, ACORDA assumir 
l’increment experimentat en el pressupost d’execució per contractar l’obra inclosa en 
l’esmentat Pla anomenada “Eixamplament de l’accés a la vall de Cabó, 1a. fase (tram urbà 



d’Organyà), com a conseqüència de l’adaptació del seu projecte al Decret 241/94, de 26 de 
juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
 
 
11.2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE 
DIFERENTS ENTITATS PER A LA UTILITZACIÓ D’UNA L’AMINA D’AIGUA ESTABLE 
AL CAMP DE GOLF D’ARAVELL 
 
Aprovat pel Plenari corporatiu comarcal, en la darrera sessió ordinària celebrada el passat 
dia 13 de març d’enguany, 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 i utilització d’una làmina d’agua estable al camp de golf d’Aravell, i informats els 
presents de la renúncia expressa formulada per Comunitat de Regants d’Aravell i Bellestar 
a formar part del dit conveni. 
 
Atès que l’esmentada renúncia no significa cap obstacle a la finalitat d’interès públic que 
amb l’habilitació d’aquesta reserva d’aigua es pretèn i que l’actuació a realitzar és igualment 
viable sense necessitat d’alterar les condicions del projecte i de les actuacions que la seva 
execució comporta. 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la presidenta, i amb el assentiment unànim dels 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
- Donar conformitat a la modificació introduïda en el conveni de col.laboració aprovat en 
sessió plenària del dia 13 de març de 1997, en el sentit d’excloure, per motius de renúncia 
unilateral de l’entitat, a la Comunitat de Regants d’Aravell i Bellestar com a part signatària 
de l’esmentat conveni, i acceptar l’adaptació realitzada de  les seves clàusules a la 
modificació produïda. 
 
Un exemplar del dit conveni modificat s’unirà com a annex a l’acta de la sessió    
 
 
11.3. NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL SI DE LA JUNTA GENERAL DEL 
PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME TERRES DE LLEIDA 
 
Per unanimitat, i a proposta de la presidència, el plenari corporatiu acorda designar, en 
substitució del senyor Joan Busquets i Grau, el conseller senyor Jesús Babià i Serra, 
per a formar part, en representació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de la Junta 
General del Patronat Intercomarcal de Turisme TERRES DE LLEIDA i comunicar el dit 
nomenament a l’esmentat Patronat per a la seva deguda constància i als efectes que 
siguin adients. 
 
11.4. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A L’EMPARA DE LES RESOLUCIONS 
DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE 
DATES 10,11 I 12 DE MARÇ DE 1997  
 
11.4.a. Vista la Resolució de 10 de març de 1997, de la Conselleria de Política Territorial 
i Obres Públiques (DOGC núm. 2366 de 8.4.1997), per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions destinades al finançament de projectes de desenvolupa-
ment econòmic en comarques de muntanya, el Ple del Consell Comarcal, conformement 
amb la proposta presentada per la Comissió Informativa de promoció i foment de 



l’activitat socioeconòmica i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, a l’empara de l’apartat 4.d) de les bases contingudes a l’annex de la 
convocatoria, la realització d’una actuació consistent en l’elaboració i redacció d’un 
estudi dirigit a la promoció i divulgació de la ruta etnogràfica de la comarca, d’acord amb 
la memòria explicativa que figura incorporada a l’expedient. 
 
Segon. Acollir-se, per a la realització de l’esmentada actuació i en consonància amb el 
pressupost total que s’assenyala a la memòria, a la quantia màxima d’1.500.000 de 
subvenció que preveu l’apartat 3 del dit annex. 
 
Tercer. Comprometre’s aquest Consell Comarcal a fer la inversió que n’ha de ser 
objecte.  
 
Quart. Facultar la presidenta de la corporació comarcal, senyora M. Dolors Majoral i 
Moliné, perquè impulsi totes les gestions necessàries en l’ordre al compliment i 
efectivitat d’aquests acords    
 
 
11.4.b.  Vista la Resolució d’11 de març de 1997, de la Conselleria de Política Territorial 
i Obres Públiques (DOGC núm. 2366 de 8.4.1997), per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions destinades al finançament d’actuacions als petits nuclis i al 
poblament disseminat en les comarques de muntanya, el Ple del Consell Comarcal, 
conformement amb la proposta presentada per la Comissió Informativa de promoció i 
foment de l’activitat socioeconòmica i per unanimitat dels membres corporatius presents 
a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, a l’empara dels l’apartats 4 c) i  4.d) de  les bases contingudes a 
l’annex de la convocatoria, la realització d’actuacions d’interès comarcal consistents en 
la creació i senyalització d’itineraris turístics i rehabilitació d’equipaments recreatius , 
segons el contingut de la memòria  explicativa que figura incorporada a l’expedient. 
 
Segon. Acollir-se, per a la realització de les esmentades actuacions, i en consonància 
amb el pressupost total que s’assenyala a la memòria, a la quantia màxima dels 14 
milions  de subvenció que preveu l’apartat 3 del dit annex. 
 
Tercer. Comprometre’s aquest Consell Comarcal a fer la inversió que n’ha de ser 
objecte  
 
Quart. Facultar la presidenta de la corporació comarcal, senyora M. Dolors Majoral i 
Moliné, perquè impulsi totes les gestions necessàries en l’ordre al compliment i 
efectivitat d’aquests acords    
 
 
11.4.c.  Vista la Resolució de 12 de març de 1997, de la Conselleria de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2366 de 8.4.1997) per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions destinades al finançament d’actuacions sobre la xarxa 
veïnal i rural de camins de les comarques de muntanya, el Ple del Consell Comarcal, 
conformement amb la proposta presentada per la Comissió Informativa d’Infraestruc-
tures i per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 



 
Primer. Aprovar, a l’empara de l’apartat 4.1 de  les bases contingudes a l’annex de la 
convocatoria, la realització d’actuacions d’interès comarcal consistents a dur a terme el 
programa comarcal d’actuacions a la xarxa de camins veïnals aprovat per a l’any 1997, 
segons els projectes elaborats pels serveis tècnics del Consell Comarcal  aprovats, en el 
seu dia, pel Ple de la corporació i el llistat de les actuacions a executar  que figura 
incorporat a l’expedient. 
 
Segon. Acollir-se, per a la realització de l’esmentat programa, a la subvenció de 59 
MPTA assignada per a la comarca de l’Alt Urgell en l’apartat 3 de l’esmentat annex. 
 
Tercer. Comprometre’s aquest Consell Comarcal a fer les inversions destinades al 
finançament del programa d’actuacions a la xarxa de camins veïnals de la comarca 
aprovat per a l’exercici 1997.  
 
Quart. Facultar la presidenta de la corporació comarcal, senyora M. Dolors Majoral i 
Moliné, perquè impulsi totes les gestions necessàries en l’ordre al compliment i 
efectivitat d’aquests acords    
 
 
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. 999076 al núm. 
999081, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 12 al 16. 
 
La Seu d'Urgell, 9 de maig de 1997 
 
El secretari 


