
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 5/97 
Caràcter: extraordinària, en primera convocatòria 
Data: 26 de juny de 1997 
Durada: de 22 a 23,40 hores 
Lloc: saló de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta  
- 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 i Armengol, conseller 
- Josep M. Castells i Curià, conseller 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller 
- Jordi Sinfreu Pascuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller 
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
- Patricia Ramirez i Aymerch, secretària-interventora del SAT, la qual actua com a fedatària 

per absència justificada del titular de la secretaria, senyor Rodríguez Morán.  
- Emili Valero  Mallea, interventor habilitat 
 
S’han excusat d’assistir-hi 
 
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- M. Teresa Ferrer i Comella, consellera. 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Antoni Betriu Vidal, alcalde de Cabó  
- Joan Riu i Pereferrá, alcalde de Fígols i Alinyà. 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Expedient de contractació de diverses obres publiques. Acord que s’escaigui sobre la 
seva adjudicació. 
3. Aprovació incial del projecte anomenat “Millora de l’accés als nuclis de la vall de 
Cabó, 1a. fase” 



4. Conveni de cooperació entre els consells comarcals del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell per 
a la implantació d’un servei discrecional amb reiteració d’itinerari i cobrament individual 
entre la Seu d’Urgell i Sort, i viceversa. 
5. Expedient de contractació, per procediment negociat, del servei discrecional amb 
reiteració d’itinerari i cobrament individual entre la Seu d’Urgell i Sort. Plec de clàusules 
administratives particulars. 
6. Proposta sobre cancel.lació d’un aval per acabament de contracte. 
7. Conveni marc de cooperació entre el Departament de Benestar Social i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell en matèria de serveis socials i benestar social, per a l’any 1997. 
8. Sol.licitud a la Oficina para la prestación social de los objetores de conciencia, per tal 
d’acollir-se al nou sistema d’accés a la prestació social substitutòria, anomenat de 
“Mútuo Acuerdo”. 
9. Ratificació del Decret de presidència núm. 11/97, sobre sol.licitud de subvenció al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
10. Proposta de Resolució a l’entorn del recurs ordinari formulat pel Consell Comarcal 
contra la Resolució del Cap del Servei Territorial de Ports i Transports de Lleida, de data 
14 d’octubre de 1996. 
11. Proposta d’acord sobre canvi de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
12. Proposta d’acord sobre delegació de competències en la Comissió de Govern. 
13. Donar compte de la dissolució de l’agrupació dels municipis d’Organyà i de Valls 
d’Aguilar i d’altres extrems que es deriven de la Resolució del Departament de 
Governació, de data 7 de maig de 1997. 
14. Moció del conseller d’ERC, Sr. Miquel Colom i Pich, sobre la instal.lació d’una línia 
elèctrica que afecta a diversos municipis. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l’acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació 
 
 
2. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE DIVERSES OBRES PÚBLIQUES. ACORD 
QUE S’ESCAIGUI SOBRE LA SEVA ADJUDICACIÓ. 
 
A) Vist l'estat procedimental en què es troba l'expedient de contractació tramitat per 
adjudicar, mitjançant procediment obert i a través de concurs públic, l'obra anomenada 
"Arranjament i pavimentació del camí d’accés a Voloriu", inclosa al PACV 1997. 
 
Atès que, durant el termini hàbil obert a l'efecte, s'han presentat les proposicions que a 
continuació es relacionen, amb les ofertes econòmiques que també s’especifiquen: 
 
Proposicions presentades                                                                Ofertes econòmiques 
 
- Núm. 1. Pasquina SA, representada pel senyor Fèlix Pasquina  
Oliver .................................................................................................       42.394.088  PTA 
- Núm. 2  Empresa de Tranformación Agraria SA (TRAGSA), 
representada pel senyor Josep M. Serra Boncompte ...................       39.508.132 PTA 
- Núm. 3  M i J Gruas SA, representada pel senyor Josep M. 



Gruas Estadella...............................................................................          49.347.616 PTA 
- Núm. 4  Benito Arnó SA, representada pel senyor Jaume Arnó 
Ferrer................................................................................................         44.861.469 PTA             
- Núm. 5  Miquel Rius SA, representada pel senyor Miquel Rius  
Bonet................................................................................................         43.950.000 PTA 
 
Atès que  la Mesa de contractació proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat Empresa de 
Transformació Agrària SA (TRAGSA), autora de la proposició núm. 2, la qual, en base als 
criteris de valoració ressenyats al Plec de clàusules particulars, a tenor de la variant de 
millora presentada i en concordança amb l’informe lliurat pel tècnic comarcal, resulta ser la 
més avantatjosa per als interessos de la corporació comarcal. 
 
Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a la 
proposta d'adjudicació emesa per la Mesa de Contractació. 
 
Vistos els articles 83 al 91 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques, el Ple del Consell Comarcal, per assentiment unànim dels seus 
membres corporatius presents, ACORDA: 
 
Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació 
 
Segon. Adjudicar el concurs per a executar l'obra "Arranjament i pavimentació del camí 
d’accés a Voloriu", a l’entitat Empresa de Transformación Agrária SA (TRAGSA), com a 
autora de la proposició més avantatjosa per als interessos de la corporació comarcal, per la 
quantitat de 39.508.132 PTA. 
 
Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'adjudicatària, la 
qual haurà d'ésser requerida per a la constitució de la garantia definitiva en un termini de 15 
dies naturals següents a la notificació del present acord. 
 
Quart. Facultar la senyora presidenta i secretari de la corporació per a la signatura del 
corresponent contracte administratiu amb l'empresa adjudicatària.  
 
 
B) Vist l'estat procedimental en què es troba l'expedient de contractació tramitat per 
adjudicar, mitjançant procediment obert i a través de concurs públic, l'obra anomenada 
"Arranjament i pavimentació del camí d’accés a Pampanells", inclosa al PACV 1997. 
 
Atès que, durant el termini hàbil obert a l'efecte, s'han presentat les proposicions que a 
continuació es relacionen, amb les ofertes econòmiques que també s’especifiquen: 
 
Proposicions presentades                                                                Ofertes econòmiques 
 
- Núm. 1 Pasquina SA, representada pel senyor Fèlix Pasquina  
Oliver .................................................................................................       22.866.348  PTA 
- Núm. 2  Empresa de Tranformación Agraria SA (TRAGSA), 
representada pel senyor Josep M. Serra Boncompte ...................       19.540.773 PTA 
- Núm. 3  M i J Gruas SA, representada pel senyor Josep M. 
Gruas Estadella ................................................................................       25.152.983 PTA 
- Núm. 4  Benito Arnó SA, representada pel senyor Jaume Arnó 
Ferrer................................................................................................         22.866.348 PTA             



-Núm. 5  Miquel Rius SA, representada pel senyor Miquel Rius  
Bonet................................................................................................         22.400.000 PTA 
 
Atès que  la Mesa de contractació proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat Empresa de 
Transformació Agrària SA (TRAGSA), autora de la proposició núm.2, la qual, en base als 
criteris de valoració ressenyats al Plec de clàusules particulars, a tenor de la variant de 
millora presentada i en concordança amb l’informe lliurat pel tècnic comarcal, resulta ser la 
més avantatjosa per als interessos de la corporació comarcal. 
 
Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a la 
proposta d'adjudicació emesa per la Mesa de Contractació. 
 
Vistos els articles 83 al 91 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques, el Ple del Consell Comarcal, per assentiment unànim dels seus 
membres corporatius presents, ACORDA: 
 
Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació 
 
Segon. Adjudicar el concurs per a executar l'obra "Arranjament i pavimentació del camí 
d’accés a Pampanells", a l’entitat Empresa de Transformación Agrária SA (TRAGSA), com 
a autora de la proposició més avantatjosa per als interessos de la corporació comarcal, per 
la quantitat de 19.540.773 PTA. 
 
Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'adjudicatària, la 
qual haurà d'ésser requerida per a la constitució de la garantia definitiva en un termini de 15 
dies naturals següents a la notificació del present acord. 
 
Quart. Facultar la senyora presidenta i secretari de la corporació per a la signatura del 
corresponent contracte administratiu amb l'empresa adjudicatària.  
 
 
C) Vist l'estat procedimental en què es troba l'expedient de contractació tramitat per 
adjudicar, mitjançant procediment obert i a través de concurs públic, l'obra anomenada 
"Eixample de l’accés a la  vall de Cabó ( tram urbà d’Organyà)", inclosa al PACV 1997 i 
subvencionada al PUOSC 1997. 
 
Atès que, durant el termini hàbil obert a l'efecte, s'han presentat les proposicions que a 
continuació es relacionen, amb les ofertes econòmiques que també s’especifiquen: 
 
Proposicions presentades                                                                Ofertes econòmiques 
 
- Núm. 1. Sorigué SA, representada pels senyors Eduardo Nadal 
Claret i Jordi Bonet Niubó...................................................................      22.714.775 PTA  
- Núm. 2. M i J Gruas SA, representada pel senyor Josep M. 
Gruas Estadella...................................................................................      19.875.171 PTA 
- Núm. 3 Benito Arnó SA, representada pel senyor Jaume Arnó 
Ferrer...................................................................................................       23.110.664 PTA 
 
Atès que  la Mesa de contractació proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat M i J Gruas 
SA, autora de la proposició núm.2, la qual, en base als criteris de valoració ressenyats al 



Plec de clàusules particulars, i en concordança amb l’informe lliurat pel tècnic comarcal, 
resulta ser la més avantatjosa per als interessos de la corporació comarcal. 
 
Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a la 
proposta d'adjudicació emesa per la Mesa de Contractació. 
 
Vistos els articles 83 al 91 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques, el Ple del Consell Comarcal, per assentiment unànim dels seus 
membres corporatius presents, ACORDA: 
 
Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació 
 
Segon. Adjudicar el concurs per a executar l'obra "Eixample de l’accés a la vall de Cabó 
(tram urbà d’Organyà)", a l’entitat M i J Gruas SA, com a autora de la proposició més 
avantatjosa per als interessos de la corporació comarcal, per la quantitat de 19.875.171 
PTA. 
 
Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'adjudicatària, la 
qual haurà d'ésser requerida per a la constitució de la garantia definitiva en un termini de 15 
dies naturals següents a la notificació del present acord. 
 
Quart. Facultar la senyora presidenta i secretari de la corporació per a la signatura del 
corresponent contracte administratiu amb l'empresa adjudicatària.  
 
 
D) Vist l'estat procedimental en què es troba l'expedient de contractació tramitat per 
adjudicar, mitjançant procediment obert i a través de concurs públic, l'obra anomenada 
"Làmina d’aigua estable al camp de golf d’Aravell", subvencionada al programa de la 
Unió Europea Objectiu 5b. 
 
Atès que, durant el termini hàbil obert a l'efecte, s'han presentat les proposicions que a 
continuació es relacionen, amb les ofertes econòmiques que també s’especifiquen: 
 
Proposicions presentades                                                                Ofertes econòmiques 
 
- Núm. 1 Constructora de Calaf SA, representada pel senyor 
Juan Pujol Bacardit...................................................................                20.250.000 PTA  
- Núm. 2 Selprats SL, representada pel senyor Javier Prats 
Ferrer..........................................................................................               20.000.000  PTA 
 
Atès que  la Mesa de contractació proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat Selprats SL, 
autora de la proposició núm.2, la qual, en base als criteris de valoració ressenyats al Plec 
de clàusules particulars,  i en concordança amb l’informe lliurat pel tècnic comarcal, resulta 
ser la més avantatjosa per als interessos de la corporació comarcal. 
Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a la 
proposta d'adjudicació emesa per la Mesa de Contractació. 
 
Vistos els articles 83 al 91 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques, el Ple del Consell Comarcal, per assentiment unànim dels seus 
membres corporatius presents, ACORDA: 
 



Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació 
 
Segon. Adjudicar el concurs per a executar l'obra Làmina d’aigua estable al camp de golf 
d’Aravell, a l’entitat Selprats SL, com a autora de la proposició més avantatjosa per als 
interessos de la corporació comarcal, per la quantitat de 20.000.000 PTA. 
 
Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'djudicatària, la qual 
haurà d'ésser requerida per a la constitució de la garantia definitiva en un termini de 15 dies 
naturals següents a la notificació del present acord. 
 
Quart. Facultar la senyora presidenta i secretari de la corporació per a la signatura del 
corresponent contracte administratiu amb l'empresa adjudicatària.  
 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ANOMENAT “MILLORA DE L’ACCÉS ALS 
NUCLIS DE LA VALL DE CABÓ, 1a FASE" 
 
La presidenta sotmet a l’examen i aprovació del plenari corporatiu el projecte anomenat 
“Millora de l’accés als nuclis de la vall de Cabó, 1a fase”, redactat pels serveis tècnics 
del Consell Comarcal i informat por la Comissió d’Infraestructures, amb un pressupost 
d’execució  de 44.070.258 PTA.  
 
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a 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. 
   
 
4. CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS CONSELLS COMARCALS DEL 
PALLARS SOBIRÀ I L’ALT URGELL PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SERVEI 
DISCRECIONAL AMB REITERACIÓ D’ITINERARI I COBRAMENT INDIVIDUAL 
ENTRE LA SEU D’URGELL I SORT, I VICEVERSA. 
 
La presidenta sotmet a la consideració del plenari corporatiu el text d’un projecte de conveni 
de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà dirigit a establir un mecanisme de mútua col.laboració capaç de posar en 
funcionament un servei discrecional amb reiteració d’itinerari i cobrament individual entre la 
Seu d’Urgell-Sort i Sort-la Seu d’Urgell; la iniciativa, diu, té, en els seus inicis, un caràcter 
purament provisional a l’espera que la Generalitat decideixi d’estudiar la viabilitat de la 
concessió d’una línia regular en aquest trajecte i significa una solució momentània per tal de 
propiciar una intercomunicació més fluïda entre ambdues comarques a través de la 
carretera nacional que les uneix, i facilitar així que els veïns situats a una i altra banda del 



Port del Cantó puguin disposar d’un transport regular que els permeti gaudir dels serveis 
d’atenció ciutadana, tant públics com privats, radicats en les respectives poblacions 
capçalera de comarca; d’aquesta manera, i a més a més d’acomplir la funció d’enllaçar 
dues comarques veïnes, serveix per a cobrir les necessitats del transport a la demanda de 
la gent que habita els pobles de Pallerols del Cantó, Canturri, Cassovall, Avellanet i 
Parroquia d’Hortó, pel costat de la nostra comarca, i per l’altre costat, els petits nuclis de 
població afectats, integrats en la comarca veïna. 
 
Es discuteixen àmpliament els termes del dit Conveni i, obert el corresponent torn de 
paraules intervé, en primer lloc, pel gup corporatiu del PSC, el seu portaveu, senyor Mas 
Bentanachs, per a expressar la inconveniència de què els consells comarcals interfereixin, 
encara que sigui d’una forma provisional, en una matèria que és competència del Govern 
de la Generalitat de Catalunya; l’aspiració, diu, ha de ser d’implantar un servei regular entre 
les dues poblacions, i per tant, la solució més lògica és esperar que l’organisme competent 
de la Generalitat es pronuncï sobre la viabililitat d’aquesta línia, mitjançant els estudis i 
informes que consideri convenients. D’altra banda, assenyala que tant l’Ajuntament de la 
Seu com el de Sort haurien de tenir veu i vot en aquesta actuació de cara a negociar amb 
tots els ajuntaments afectats els horaris del transport d’acord amb les pròpies necessitats i 
interessos, ja que és un tema que els afecta molt directament. 
 
En contestació a la intervenció anterior, la presidenta reitera el que s’ ha dit abans respecte 
a l’estudi que s’està fent per la Generalitat de cara a l’oportunitat d’establir una línia de 
servei regular entre les dues capçaleres de comarca, i fins que no s’arribi aquest punt, els 
dos consells comarcals, de mutu acord, han expressat la seva voluntat de trobar una 
solució provisional perquè, a través del finançament que reb el transport a la demanda, 
pugui cobrir-se adequadament, amb caràcter urgent i experimental, una necessitat sentida 
pel veïnat dels pobles situats a ambdues vessants del port del Cantó, i assenyala que 
precisament avui mateix representacions dels dos consells comarcals han acompanyat 
sobre el terreny al tècnic de la Direcció General de Transports, senyor Marí, per tal d’iniciar 
aquest estudi i calibrar les possibilitats de fer viable l’establiment d’una línia regular de 
transport de viatgers en la zona. 
 
En torn de rèplica, el senyor Mas es reafirma en l’opinió ja expressada anteriorment en el 
sentit d’aspirar a crear un servei públic regular capaç de donar una àmplia cobertura 
d’interès general, no limitat només a un àmbit reduït d’usuaris, i en la necessitat de 
compulsar l’opinió dels municipis capçalera de comarca i el altres afectats respecte als 
diferents aspectes del transport que pugui plantejar aquesta línia, tals com freqüència, 
horaris i parades. En consonància amb els punts de vista substentats, el Sr. Mas anuncia 
l’abstenció del seu grup polític en aquest punt de l’ordre del dia i espera que la posta en 
marxa de la solució proposada pels Consells Comarcals de l’Alt Urgell i del Pallars Sobirà 
no serveixi de motiu d’excusa per a donar llargues des de la Generalitat per a crear una 
línia regular de transport, cosa que és al que realment s’aspira. 
 
Sense cap més intervenció, la presidenta sotmet  el projecte de conveni a votació ordinària, 
i el Ple del Consell Comarcal, per majoria de 12 vots a favor, cap en contra i les abstencions 
dels 3 membres corporatius del grup del PSC, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, en els seus propis termes i amb expressa acceptació de totes les seves 
clàusules,  el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà, per a la posta en funcionament d’un servei discrecional amb 



reiteració d’itinerari i cobrament individual entre la Seu d’ Urgell - Sort i Sort - la Seu d’Urgell, 
un exemplar del qual conveni figurarà annexionat a l’acta de la sessió. 
 
Segon. Trametre certificació d’aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a la 
seva oportuna constància. 
 
Tercer. Facultar àmpliament la presidenta de la corporació comarcal, senyora M. Dolors 
Majoral i Moliné, perquè signi el conveni  i realitzi totes les gestions que siguin necessàries 
amb vista a la plena efectivitat del que s’ha acordat. 
 
 
5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT, DEL SERVEI 
DISCRECIONAL AMB REITERACIÓ D’ITINERARI I COBRAMENT INDIVIDUAL 
ENTRE LA SEU D’URGELL I SORT. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS. 
 
En relació amb el punt anterior, i un cop ha quedat aprovat el conveni de cooperació entre  
els dos consells comarcals esmentats, la presidenta sotmet a la consideració i aprovació del 
plenari corporatiu el plec de condicions administratives i tècniques particulars que ha de 
regir, mitjançant procediment negociat per raó de la quantia, la contractació per a la 
prestació del servei públic de transport de viatgers a la demanda entre la Seu d’ Urgell i 
Sort. 
 
Es fa un resum del contingut de l’expedient i el portaveu, senyor Mas Bentanachs, anuncia 
l’abstenció del seu grup corporatiu per pura congruència amb la postura manifestada en 
l’apartat anterior i la subsegüent votació. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a  la proposta de la Comissió d’Infraestructures, 
mitjançant votació ordinària i per 12 vots a favor, cap en contra i les abtencions dels tres 
membres corporatius del grup del PSC, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar, mitjançant procediment negociat, 
el servei discrecional de transport amb reiteració d’itinerari i cobrament individual entre les 
poblacions de la Seu d’Urgell i Sort 
 
Segon. Aprovar el plec de condicions administratives i tècniques particulars que ha de regir 
l’esmentada  contractació . 
 
Tercer. Sol.licitar oferta a professionals capacitats per a la realització de l’objecte de 
contracte en la forma que estableix l’article 93 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, i acompanyar a la consulta una còpia del plec 
de condicions als efectes de la seva acceptació per part dels possibles licitadors. 
 
Quart. Delegar en la presidenta del Consell Comarcal, Sra. M. Dolors Majoral i Moliné, el 
tràmit d’adjudicació, a la vista de la proposta tramesa per la Mesa de Contractació. 
 
 
6. PROPOSTA SOBRE CANCEL.LACIÓ D’UN AVAL PER ACABAMENT DE 
CONTRACTE 
 



Vista la sol.licitud presentada per l’entitat RIBALTA E HIJOS SA, sobre cancel.lació d’un 
aval que, per un import de 309.411 PTA, 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 “Restauració del pou de gel i creació d’una àrea de divulgació de la seva 
activitat a la partida de Cacarells d’Oliana”, de la qual obra ha estat adjudicatària 
l’esmentada empresa; 
 
Atès que havent transcorregut el termini d’un any des de la data d’acabament del contracte 
sense recaure recepció formal per causes no imputables al contractista, cal procedir de 
forma immediata a la cancel.lació de la garantia prestada, en no deduir-se cap 
responsabilitat que hagi d’executar-se sobre la mateixa; 
 
Vist l’article 48.4 de la Llei estatal 13/1995, de 18 de maig, de contratos de las 
administraciones públicas, i atesos els informes del secretari i de l’interventor de la 
corporació comarcal; 
 
 el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Disposar que es cancel.li l’aval  que, per un import de 309.411 ptes, té constituït 
davant d’aquesta corporació l’entitat RIBALTA E HIJOS SA, com a adjudicatària de l’obra 
“Restauració del pou de gel i creació d’una àrea de divulgació de la seva activitat a la 
partida de Cacarells d’Oliana”, en no trobar-se aquella incursa en cap de les 
responsabilitats a què fa esment l’article 44 de la Llei esmentada. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la intervenció i a la tresoreria comarcal a l’efecte de 
formalitzar la devolució de l’aval a l’entitat interessada. 
 
 
7. CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE BENESTAR 
SOCIAL I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS I BENESTAR SOCIAL, PER A L’ANY 1997. 
 
La presidenta del Consell Comarcal dóna la paraula al Sr. Solans que informa als 
presents dels termes del Conveni marc de cooperació entre el Departament de Benestar 
Social i el Consell Comarcal en matèria de serveis socials i benestar social per a 1997, i 
de la dotació econòmica dels annexes al conveni: 
 
- Atenció primària.............................................15.882.464 pessetes 
- Atenció domiciliaria per a gent gran................3.417.798 pessetes 
- Atenció disminuïts............................................4.800.000 pessetes 
 
 I el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l'esmentat Conveni amb el Departament de Benestar Social en els 
termes exposats. 
 
Segon. Trametre el Conveni al Departament de Benestar Social per a la signatura. 
 
 
Alhora, 
 



Atès que  la Comissió paritària Generalitat de Catalunya-Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
constituïda per a l’aprovació dels traspassos de funcions en matèria de serveis socials, 
en la seva sessió celebrada el 17 d’abril de 1997, acordà traspassar al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell, a l’empara de l’atribució de competències que efectua l’article 
26.1 del Decret legislatiu 17/1994, la gestió dels serveis socials d’atenció domiciliària de 
titularitat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis socials; 
 
Atès que en la sessió celebrada per la Comissió paritària en la mateixa data, el 
vicepresident i cap de l’àrea de serveis públics de la corporació comarcal, senyor 
Bonaventura Solans i Navarro, en nom i representació del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, va manifestar la seva acceptació amb el contingut del traspàs realitzat, sense 
perjudici de la seva posterior ratificació per part del plenari corporatiu; 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Ratificar l’acceptació de l’acord adoptat per la Comissió paritària, adoptat en sessió del 
17 d’abril de 1997, pel que fa al traspàs en favor del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
dels serveis socials d’atenció domiciliària de titularitat de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials. 
 
I es farà tramesa d’aquest acord a la Comissió Paritària per a la seva oportuna 
constància i als efectes consegüents. 
 
 
8. SOL.LICITUD ACOLLIR-SE AL SISTEMA D’ACCÉS A LA PRESTACIÓ SOCIAL 
SUBSTITUTÒRIA, ANOMENAT DE “MÚTUO ACUERDO”. 
 
Vista la proposta presentada per la senyora presidenta en relació amb l’enunciat de l’ordre 
del dia abans ressenyat el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Manifestar a la Dirección General de Objeción de Conciencia del Ministerio de 
Justicia, l’expressa conformitat d’aquesta entitat per tal d’acollir-se al sistema d’incorporació 
d’objectors de consciència en la modalitat de “Mútuo acuerdo” 
 
Segon. Autoritzar l’esmentada Direcció General perquè realitzi una ampliació dels llocs 
d’activitat d’aquesta entitat en la mesura que sigui necessari, conformement amb els tràmits 
de procediment que el nou sistema exigeixi.  
 
 
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 11/97, SOBRE SOL.LICITUD 
DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 
 
Per unanimitat, s’acorda ratificar el Decret de la Presidència núm. 11/97, de data 28 de 
maig d’enguany, la part resolutiva del qual és del tenor literal següent: 
 
Primer. Aprovar el programa d’actuació cultural a desenvolupar pel Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell durant l’any 1997, segons el projecte que s’acompanya a l’expedient, amb 
una inversió de 960.000 PTA. 
 



Segon. Sol.licitar al Departament de Cultura, a través del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Catalana i a l’empara de la Resolució de 24 de març de 
1997 abans esmentada, una subvenció de 370.000 PTA, per tal de contribuir al 
finançament del programa d’activitats culturals d’ aquesta corporació comarcal per a 
l’exercici de 1997. 
 
Tercer. Tramitar a l’esmentat Centre tota la documentació preceptiva que s’assenyala 
per la normativa vigent i donar compte d’aquesta Resolució al Ple del Consell Comarcal 
en la propera sessió que celebri, per a l’oportuna ratificació. 
 
 
10. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A L’ENTORN DEL RECURS ORDINARI FORMULAT 
PEL CONSELL COMARCAL CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL CAP DEL SERVEI 
TERRITORIAL DE PORTS I TRANSPORTS DE LLEIDA, DE DATA 14 D’OCTUBRE 
DE 1996. 
 
La Sra. presidenta fa una exposició del tema i explica els antecedents que motivaren, en 
el seu dia, la interposició per part del Consell Comarcal d’un recurs ordinari contra la 
Resolució del Servei territorial de ports i transports de Lleida que autoritzava a  
l’empresa concessionària SA Alsina Graells de Auto Transportes, a petició de la pròpia 
Companyia, i per motius de nul.la remptabilitat, la supresió del servei Puigcerdà-la Seu 
d’Urgell de les 17,30 i la Seu-Puigcerdà de les 9,30. Amb independència de la 
formulació del recurs, i pel fet de considerar aquesta supresió perjudicial pels interessos 
del veïnat dels pobles de les dues comarques afectades, la presidenta manifesta que 
s’han dut a terme  les oportunes negociacions amb l’empresa concessionària i, tot i que 
inicialment la Companyia demanava una compensació de 3 milions de pessetes per a 
poder mantenir aquestes dues expedicions, finalment s’ha arribat a un acord mitjançant 
el qual els Consells Comarcals de l’Alt Urgell i la Cerdanya assumirien, a parts iguals, el 
50% de la pèrdua derivada de continuar mantenint el servei, i l’altre 50% seria a càrrec 
de la pròpia Companyia quedant en estudi una revisió dels horaris per tal d’adaptar-los  
als interessos dels usuaris; l’acord comportava també que el Consell Comarcal retirés el 
recurs ordinari interposat contra la supresió de la línia. 
 
A partir d’aquests antecedents, la presidenta eleva al plenari la proposta de col.laborar, 
conjuntament amb la Cerdanya, en el finançament de la línia en la forma abans 
exposada i obre el corresponent torn de paraules en el que intervé, en primer lloc, el 
portaveu senyor Mas Bentanachs, per anunciar l’abstenció dels consellers del grup 
corporatiu del PSC, ja que no veuen clar que el Consell Comarcal hagi de finançar les 
pèrdues que pugui tenir l’empresa concessionària en una línia determinada; en aquest 
sentit, considera que Alsina Graells és una empresa privilegiada pel fet de gaudir de 
l’exclusiva de la concessió i, com a tal empresa, li correspon d’assumir el risc d’un 
determinat servei que sigui deficietari. D’altra banda, diu, es pot observar a la vista del 
quadre d’horaris del servei, que no tots eren coincidents amb els horaris de la RENFE. 
 
La presidenta afirma que no es pot lluitar contra l’exclusivitat d’aquesta concessió i 
aclareix que els diners del finançament no els paga el Consell dels seus fons propis sinó  
que provenen d’una subvenció atorgada a través de la Direcció General de Transports 
de la Generalitat i, en qualsevol cas, la seva continuïtat està lligada a què es mantingui  
en el futur la dita subvenció. 
 



Després d’un intercanvi de parers entre el portaveu del grup del PSC i la senyora 
Majoral en el que ratifiquen les seves respectives postures sobre el tema, el conseller 
senyor Colom vol deixar clar que la proposta del diputat d’ERC, senyor Ausàs, davant el 
Parlament de Catalunya era de trobar solucions al manteniment de la línia i no que 
aquesta es financiés amb diners públics, i el conseller de CIU, senyor Solans i Navarro, 
considera que no caldria discutir més sobre la qüestió ja que de fet la línia és 
subvencionada per la Generalitat i, en definitiva, el que interessa és que es mantingui. 
 
Finalment, la presidenta, senyora Majoral, fa una referència als horaris de les 
expedicions tot i acordar-se reconsiderar la necessitat de què aquells puguin acoplar-se 
amb els de la RENFE. 
 
Sotmesa a votació ordinària la proposta presentada, el Ple del Consell Comarcal, per 
majoria de 12 vots a favor, cap en contra i l’abstenció dels tres membres corporatius del 
grup del PSC, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l'horari pactat amb l'empresa de transports Alsina Graells, la sortida de 
La Seu d'Urgell a les 9h del matí i la sortida de Puigcerdà a les 17,45 de la tarda. 
 
Segon. Acceptar subvencionar a l'empresa Alsina Graells una part del dèficit que tenia 
aquest línia de transport regular d'acord amb els pactes fets amb el Consell Comarcal de 
la Cerdanya i els S.T. de Transport de Lleida, per la quantitat de 720.000 pessetes 
anuals, tenint en compte que aquesta subvenció per l'any 1997 seran 360.000 pessetes 
(sempre que el transport comenci el dia 1 de juliol) i per l'any 1998 resta supeditada a la 
quantitat aportada pel Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya al 
Consell Comarcal del'Alt Urgell. 
 
Tercer. Retirar el Recurs ordinari formulat pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell contra la 
supressió de la línia esmentada en el moment que sigui efectiu el restabliment de la línia 
de transport regular de viatgers La Seu- Puigcerdà. 
 
 
11. PROPOSTA D’ACORD SOBRE CANVI DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
ORDINÀRIES DEL PLE. 
  
La presidenta inicia el punt de l’ordre del dia fent referència a l’anàlisi que ha fet l’equip 
de govern sobre la conveniència de racionalitzar la freqüència dels plens ordinaris i 
d’establir un espai de temps més dilatat en la seva celebració, sense perjudici, com és 
lògic, de convocar totes les sessions extraordinàries que siguin necessàries quan la 
urgència dels temes a tractar així ho demanin; raons de pes, diu, aconsellen en la 
pràctica aquesta mesura basades en l’experiència i fonamentalment en els criteris 
següents : a) manca de temes substancials a tractar en moltes sessions ordinàries que 
es redueixen, a vegades, a uns quants assumptes merament formalístics i de tràmit   b) 
flexibilitat i eficàcia en l’actuació ja que una gran part de matèries, com es veurà en el 
punt següent de l’ordre del dia, poden ser delegades en un altre òrgan amb capacitat 
resolutòria i c) economicitat de la despesa ja que no s’ha d’oblidar que amb 
independència dels drets econòmics d’assistència a les reunions, la majoria dels 
consellers han de fer desplaçaments més o menys llargs des dels seus respectius 
municipis per assistirhi a les sessions, amb les consegüents despeses de locomoció que 
això representa per a les arques de la corporació. 
 



En base al que s’ha exposat, la presidenta eleva al Ple proposta d’acord perquè les 
sessions ordinàries del Ple es celebrin amb una periodicitat bimensual, tal com ho 
permet el paràgra 5 de l’article 11 del Reglament Orgànic Comarcal vigent. 
 
Sotmesa la proposta a la deliberació del consistori, intervé el portaveu del grup 
corporatiu del PSC, senyor Mas, per a manifestar el seu desacord de reduir les sessions 
ordinàries a només sis celebracions anuals ja que de ser acceptada, es faria més difícil 
estar al corrent de les actuacions i d’exercir correctament les funcions de control que 
respecte als altres òrgans d’execució té atribuïdes el Ple, tot i que entendria que en 
període vacacional  es pogués relaxar una mica la marxa normal de les convocatòries, i 
considera, d’altra banda, que la proposta es fonamenta només en raons econòmiques. 
 
La presidenta contesta que els temes econòmics constitueixen només un dels motius 
que aconsellen espaciar les sessions i es reafirma en el que ja ha dit abans sobre la 
legitimitat de la proposta, en trobar el seu suport legal en el propi Reglament Orgànic, tot 
recordant al Sr. Mas que la iniciativa ja s’havia pactat anteriorment amb ell i li semblava 
molt coherent i raonable. 
 
 Sense cap més intervenció, la presidenta sotmet la proposta a votació ordinària, i el Ple, 
per 12 vots a favor i amb els vots en contra dels tres membres corporatius del grup 
corporatiu del PSC, ACORDA: 
 
- Modificar l’acord sobre la freqüència en la celebració de les sessions ordinàries del 
Ple, adoptat en sessió extraordiària del dia 27 de juliol de 1995, en el sentit d’alterar la 
periodicitat mensual que es fixava i substituir-la per una periodicitat bimensual, 
mantenint, però, la resta de pronunciaments que respecte a dates de celebració, horaris 
i altres extrems es feien constar en el propi acord abans esmentat.  
  
 
 
 
12. PROPOSTA D’ACORD SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA 
COMISSIÓ DE GOVERN. 
 
La presidenta exposa que lligat amb el tema anterior de l’ordre del dia i tenint en compte 
l’acord de reducció de sessions del Ple, l’equip de govern, en prevenció de què 
s’acceptés aquella proposta i amb l’assessorament oportú del secretari de la corporació, 
ha estudiat també la conveniència de delegar en la Comissió de Govern una sèrie de 
matèries puntuals que, en principi, corresponen al Ple pel fet de recaure en ell les 
competències residuals que li atribueix la lletra q), apartat 2 de l’article 15 de la Llei 
6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, atès que, a diferència 
del que succeeix en el cas dels alcaldes respecte del ple de l’ajuntament, en el consell 
comarcal és el ple el qui té la “vis atractiva” competencial en el sentit de què totes les 
competències o atribucions que no siguin atorgades expressament a un determinat 
òrgan corresponen al ple i no al president o alcalde, com succeeix en el cas dels 
ajuntaments i de les diputacions; aquesta inversió, diu la presidenta, fa aconsellable per 
raons d’operativitat i eficàcia que tots aquells assumptes considerats de relativa 
transcendència, de tràmit o habitualment repetitius, puguin ser delegats en un altre 
òrgan de govern de caràcter resolutiu i de composició més reduïda. Des d’aquest punt 
de vista i amb el respecte més estricte a la legalitat vigent en matèria d’atribució i 
delegació de competències, la presidenta proposa delegar, en  principi, en la Comissió 



de Govern, a més d’aquelles competències que ara exerceix, les relatives a expedients 
de contractació i de sol.licituds d’ajudes i subvencions que habitualment es convoquen 
en cada exercici o amb caràcter periòdic i que van adreçades al finançament de les 
activitats i dels serveis assumits pel Consell Comarcal en virtut de les seves pròpies 
competències o mitjançant delegació o conveni. 
 
Sotmesa  la proposta a debat, intervé el portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor 
Mas Bentanachs, per a posar de manifest que no creu convenient  extendre aquesta 
delegació de forma tan indiscriminada, principalment pel que fa al tema de 
contractacions, fins al punt de què, en cas de fer-ho així, hi ha el perill de què les 6 
sessions ordinàries a l’any acordades en el punt anterior, es converteixin només en dos, 
i es dirigeix a la presidenta per a manifestar-li que no creu que ella mateixa s’hagi 
assabentat ben bé de la magnitud de la proposta. 
 
Per al.lusions, la presidenta vol que consti en acta que a tenor de les paraules anteriors, 
el Sr. Mas ha tractat de titllar-la quasi de beneida i assenyala que les matèries objecte 
de delegació no són genèriques sinó limitades, afecten a una mínima part de les 
competències del Ple i han estat objecte d’una anàlisi acurada de l’equip de govern amb 
l’assessorament del secretari de la corporació; d’altra banda, i davant possibles 
reticències, cal tenir en compte que la Comissió de Govern no és pas cap òrgan tancat 
sinó que en ell es troben representats tots els grups polítics que integren el Consell. 
 
El Sr. Mas, no obstant, anuncia l’abstenció del seu grup corporatiu en aquesta proposta 
per raó de la seva inconcreció principalment en els temes que fan referència a les 
contractacions, respecte de les quals considera que caldria guardar uns certs límits per 
raó de la matèria i de la quantia. 
 
En conseqüència, i considerant : 
 
1r. Que l’article 37 del Reglament orgànic comarcal vigent en aquesta  corporació faculta 
al Ple per a delegar en la Comissió de Govern competències resolutòries 
 
2n. Que correspon al Ple, segons el que determina l’article 15, apartat 2, lletra q) de la 
Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, “exercir les altres 
atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a 
la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals”, les quals podran ser delegades en 
la Comissió de Govern en no estar compreses dins de les que qualifica com a 
indelegables l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de 
règim local; 
 
La proposta de la presidenta es sotmet a votació ordinària dels presents, i el Ple del 
Consell Comarcal, per 12 vots a favor, cap en contra i les abstencions dels 3 membres 
corporatius del grup del PSC, ACORDA: 
 
Primer. Ratificar les delegacions conferides pel Ple en la Comissió de Govern respecte 
a les competències que ja venia exercint en les matèries següents: 
 
- Aprovació de certificacions i recepcions d’obres i serveis 

 - Expedients formalitzats en aplicació dels Plans únics d’obres i serveis i Programes 
específics. 

- Aprovació de factures 



- Expedients en matèria de personal que no siguin de la competència del Ple o de la 
gerència  

 
Segon. Ampliar aquesta delegació de competències a les matèries següents: 
 
- Expedients sobre contractació d’obres, serveis i subministraments sempre i quan la 
seva durada no excedeixi d’un any o no exigeixi crèdits superiors als consignats en el 
pressupost de l’exercici, i la competència per a contractar no pertanyi a la gerència, per 
raó de la quantia. 
 
- Expedients sobre sol.licituds d’ajudes i subvencions per al funcionament normal de les 
activitats i serveis que desenvolupa el Consell Comarcal en virtut de les seves pròpies 
competències o que té assumits mitjançant delegació o conveni, sempre i quan la 
normativa de la respectiva convocatòria no atribuexi aquesta facultat a un òrgan diferent.  
 
 
13. DONAR COMPTE DE LA DISSOLUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS 
D’ORGANYÀ I DE VALLS D’AGUILAR I D’ALTRES EXTREMS QUE ES DERIVEN DE 
LA RESOLUCIÓ DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, DE DATA 7 DE MAIG DE 
1997. 
 
Els presents són informats i acorden donar-se per assabentats de la Resolució dictada 
pel conseller de Governació de la Generalitat de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 
2433 de 15-7-97, en virtut de la qual s’acorda autoritzar la disolució de l’agrupació dels 
municipis d’Organyà i de les Valls d’Aguilar per al manteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria intervenció i declarar l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar exempt de 
l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria intervenció.  
14. MOCIÓ DEL CONSELLER D'ERC, SR. MIQUEL COLOM I PICH, SOBRE LA 
INSTAL·LACIÓ D'UNA LÍNIA ELÈCTRICA QUE AFECTA A DIVERSOS MUNICIPIS. 
 
El senyor Colom i Pich llegeix una Moció presentada pel grup corporatiu ERC sobre la 
petició de PEUSA d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública d'una línia 
elèctrica de 22 Kw, entre la subestació d'Adrall i La Seu d'Urgell, còpia íntegra de la qual  
s'incorpora a l'acta de la sessió. La part dispositiva de l'esmentada Moció eleva al Ple 
les propostes d'acord següents: 
 
1. Donar suport a l'Ajuntament de Ribera de l'Urgellet en la seva voluntat de contribuir 
activament a buscar una solució viable al problema tècnic de la seguretat i garantia del 
subministrament elèctric de la zona de l'Urgellet. 
 
2. Instar el Departament d'Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya a 
consensuar amb l'Ajuntament de Ribera de l'Urgellet el projecte final d'aquesta nova 
línia elèctrica de mitja tensió. 
 
3. Trametre aquest acord al Conseller d'Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 
Catalunya, al President del Parlament de Catalunya i als alcaldes dels Ajuntaments de 
La Seu d'Urgell, Ribera de l'Urgellet i Montferrer i Castellbó. 
 
Obert el corresponent debat al voltant de la Moció presentada, el Sr Colom vol aclarir 
que en el projecte presentat d'aquesta nova línia no s'ha tingut en compte la voluntat 
dels veïns del poble d'Arfa, en el sentit de considerar convenient que la mateixa pugui 



discórrer per la vessant Est i no per l' Oest ja que en aquesta última vessant hi ha una 
gran massa forestal amb el consegüent perill d'incendi; propugna al respecte, una 
alternativa al projecte inicial l’estudi de la qual posa a disposició dels membres 
corporatius per tal que ho puguin consultar. Intervé la presidenta per fer constar que, un 
cop autoritzada la línia, del que es tracta és de consensuar el projecte atès que, una 
vegada aprovat inicialment, s'ha de sotmetre a informació pública perquè els veïns i 
ajuntaments afectats al·leguin el que creguin convenient. Aclareix també, que pel que fa  
al suport que és vol donar mitjançant la Moció a l'Ajuntament de Ribera de l'Urgellet, cal 
dir que l’esmentat Ajuntament no ha demanat mai aquest recolçament i sí, en canvi, els 
veïns de les poblacions d' Adrall i Arfa. El conseller Sr. Mas manifesta que no entén 
perquè no es pot donar igualment suport a l'Ajuntament de Ribera de l'Urgellet encara 
que no ho hagués demanat formalment, i proposa que es requereixi també a l'empresa 
PEUSA en el moment de consensuar el projecte. D'altra banda el conseller Sr. Muñoz 
puntualitza que s'havia donat a PEUSA la possibilitat de soterrar la línia, fins i tot, 
mitjançant la cessió d'un camí veïnal, sol·lució que no fou acceptada per l'esmentada 
empresa.  
 
Arribat aquest punt, la Sra. presidenta, formula una alternativa de proposta a la part 
dispositiva de la Moció presentada en els termes següents:  
 
1. Donat el valor estratègic de la línia per al subministrament de la comarca de l'Alt 
Urgell, INSTAR al Departament d'Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat de 
Catalunya, així com a l'Ajuntament de Ribera de l'Urgellet i a l'empresa PEUSA a 
CONSENSUAR el projecte executiu de la línia esmentada. 
 
2. TRAMETRE aquest acord al Conseller d'Industria, Comerç i Turisme de la Generalitat 
de Catalunya, al President del Parlament de Catalunya, a l'empresa PEUSA, i als 
ajuntaments afectats. 
  
La Moció, rectificada en la seva part dispositiva, en la forma proposada per la Sra. 
presidenta, fou aprovada per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió. 
 
 
Finalment, a proposta de la Sra. presidenta, el Ple per unanimitat acorda avançar al 
dijous dia 4 el Ple del mes de setembre, atès que la data normal de la seva celebració 
que normalment correspondria al segon dijous del dit mes, coincideix amb la festa de la 
Diada Nacional de Catalunya i no sembla tampoc convenient prollongar massa la seva 
celebració tenint en compte l’absència habitual de plenaris durant el mes d’agost. 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària                                                                                            Vist i plau 
                                                                                                              La presidenta 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999085 al núm 999093   
i comprèn un total de 9 folis, numerats del 20 al 28.     
 
La Seu d'Urgell,  
 
El secretari 


