
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 1/98 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 12 de febrer de 1998. 
Durada: de 21 a 22,15 hores 
Lloc: saló de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 

- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta  
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident 
- Pere Planes i Planes, vicepresident 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Josep M. Solà i Solà, 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 i Pasdcuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller  
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 

Miquel Mas i Miró, conseller 
Francesc Muños i Gaset, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Rectificació de l’inventari de béns i drets de l’entitat al 31 de desembre 1997 
3. Ratificació del precontracte, per a l’any 1997, amb el Servei Català de la Salut 
4. Decrets de presidència 
5. Despatx oficial i informes de presidència 
6. Precs i preguntes 
Desenvolupament de la sessió i acords: 



 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l’acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2. RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L’ENTITAT AL 31 DE 
DESEMBRE 1997 
 
Examinada la rectificació anual preceptiva de l’inventari de béns i drets de l’entitat, 
redactada pel secretari i que reflecteix les altes i baixes que hi ha hagut durant el darrer 
exercici, i trobada conforme; 
 
Atesos els articles 102 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, el Ple de la corporació, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa de 
Finances i Règim Interior i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns i de drets d’aquesta entitat 
referida al 31 de desembre de 1997, l’import del qual queda fixat en 705.576.675 PTA, 
en incorporar-hi les altes, que ascendeixen a 26.964.911 PTA i no haver-hi cap baixa.  
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada pel secretari i 
amb el vistiplau de la presidenta, al subdelegat del Govern a Lleida i a la Delegació 
Territorial del Departament de Governació de la Generalitat, d’acord amb el que 
estableixen els articles 86 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de 
règim local  i 105-3 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals de Catalunya. 
 
 
3. RATIFICACIÓ DEL PRECONTRACTE, PER A L’ANY 1997, AMB EL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT 
 
Per unanimitat, s’acorda ratificar, en tots els seus termes, el precontracte per a l’any 1997, 
signat amb data 17 de novembre de 1997, entre la gerència de la Regió Sanitària de Lleida 
i la presidenta del Consell Comarcal per a l’establiment de la prestació per assistència 
sanitària als assegurats del Servei Català de la Salut, el qual contribuïrà, per a l’esmentat 
exercici, amb una dotació econòmica de 3.185.129 PTA, a distribuir entre els diversos 
consultoris locals radicats a la comarca. 
 
 
4. DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
El ple acorda donar-se per assabentat del següents Decrets dictats per la presidenta a 
partir de la data de celebració de la darrera sessió plenària: 
 
- Decret núm.26/97, sobre resolució de col.laborar amb la Direcció General d’Ocupació del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en el programa de dinamització 
laboral a l’àmbit comarcal de l’Alt Urgell per a l’exercici 1998, i sol.licitar l’oportuna 



subvenció per a dur a terme les actuacions de dinamització laboral durant l’esmentat 
exercici. 
 
- Decret núm. 27/97, sobre aprovació de factures corresponents als mesos d’agost, 
setembre i octubre de 1997. 
 
- Decret núm. 28/97, sobre convocatòria de concurs per a proveir interinament un lloc de 
treball de secretari interventor adscrit a la tercera plaça de SAT. 
 
- Decret 29/97, sobre autorització d’una pròrroga d’un any en el contracte de consultoria i 
assistència tècnica amb l’enginyera agrònoma, senyora Iolanda Arnal i Dueso, per al 
desenvolupament tècnic del programa SAVE. 
 
- Decret 1/98, sobre admissió de l’única aspirant admesa al concurs per a proveir el lloc de 
treball adscrit a la tercera plaça de SAT. 
 
- Decret 2/98, sobre proposta a la Direcció General d’Administració Local per al 
nomenament com a funcionària interina de la Sra. Irma Choy i Encabo, seleccionada en el 
concurs per a proveir el lloc de treball de secretària interventora adscrit a la tercera plaça de 
SAT. 
 
- Decret 3/98, resolguent incorporar provisionalment i per motius d’urgència, al lloc de treball 
de secretària interventora adscrita a la tercera plaça de SAT, a resultes del seu 
nomenament interí pendent de tràmit davant la Direcció General d’Administració Local.  
 
 
5. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La presidenta informa sobre els següents temes d’interès comarcal: 
 
- Davant el malentès que hagi pogut suscitar la informació apareguda als mitjans de 
comunicació sobre una hipotètica iniciativa per part del Consell Comarcal de tirar 
endavant un projecte d’habilitació d’una estació d’esquí nòrdic en terrenys d’Arcavell, cal 
dir que aquesta iniciativa va partir d’un grup de joves de la localitat per tal de trobar una 
nova via de senvolupament econòmic i turístic a la zona; d’aquesta iniciativa s’ha tractat 
en la reunió del Consell d’Administració d’IAUSA celebrat poc abans d’aquest Ple i el 
que realment busquen els autors d’aquesta iniciativa i demanen és que el Consell 
Comarcal, a través d’IAUSA, els assessori en l’elaboració d’un estudi tècnic de viabilitat 
que contempli la possibilitat d’ habilitar una àmplia zona esquiable en terrenys d’Arcavell 
mitjançant la corresponent connexió amb l’estació andorrana fronterera de la Rabassa, 
pertanyent a la parroquia de Sant Julià de Lòria. Així doncs, IAUSA col.laborarà 
inicialment, a través del seu tècnic, en l’elaboració d’aquest estudi. 
 
- Informa sobre la jornada que va tenir lloc a Andorra per a la difusió de la iniciativa 
comunitària LEADER II, projecte que, com se sap, gestiona el Consorci per al 
desenvolupament de l’Alt Urgell Sud (GALAUS). La presentació ha estat a càrrec del 
president de la Cambra de Comerç d’Andorra i, a més de representants de GALAUS, 
han estat presents representacions de la Diputació i Cambra de Comerç de Lleida així 
com el Director General d’Estructures Agràries de la Generalitat, qui va va fer la cloenda; 
destaca la intervenció de la representació del Consorci en el tema “Cóm participar en la 



iniciativa comunitària Leader II”, l’objectiu del qual és facilitar la necessària informació 
per a promoure una possible via de captació d’inversors andorrans. 
 
 - Anuncia que, amb motiu de la visita que farà demà a Gòsol i a la comarca del Bagés el 
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, tindrà lloc la presentació del projecte 
de la carretera Tuixén-Gósol, les obres de la qual és previst d’iniciar a finals d’aquest 
any o a començaments del 1999. 
 
- Informa que el dia 20 del mes que som, vindrà a la seu de la comarca el director 
general d’ Accions Concertades i d’Arquitectura i Habitatge per a presentar el “Pla 
Estratègic de les Comarques de Muntanya”,  en la seva redacció definitiva després de 
les esmenes i suggeriments plantejats durant el període d’informació pública. 
 
- Informa sobre la reunió convocada a la seu del Consell Comarcal pel proper dia 24 de 
febrer, a les 10 hores, pel Servei d’Administració Local de la Delegació Territorial del 
Govern a Lleida, adreçada als alcaldes i secretaris de la comarca de l’Alt Urgell i la baixa 
Cerdanya, per a tractar de temes d’actualitat, com ara el sistema informàtic de 
l’Administració Local a través de la xarxa universal d’Internet, la nova regulació de 
serveis funeraris als municipis i altres temes d’interès relacionats amb l’aplicació de 
normes recents, tant de l’Administració de l’Estat com de la Generalitat, sobre 
pressupostos i mesures administratives i de gestió; resalta als alcaldes presents la 
importància de l’assistència, en especial la dels secretaris dels ajuntaments. 
 
- Dóna compte, per considerar-lo d’interès en atenció a l’ampliació de competències 
delegades en favor de la Comissió de Govern, dels acords presos per la dita Comissió 
en la darrera sessió celebrada el passat 3 de febrer, que fan referència a l’aprovació 
dels següents projectes d’obres: 
 
 a) “Reforma i ampliació del refugi de muntanya de Sant Joan de l’Erm, 1a. fase”, 
redactat per l’arquitecte Manel Grau, amb un pressupost de 30.000.000 PTA i un 
finançament provinent, a parts iguals, del programa d’ajuts als petits nuclis i poblament 
disseminat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, del programa 
europeu Objectiu 5b i de fons propis de l’entitat municipal descentralitzada de Castellbó. 
 
b) “Arranjament d’un sector de la carretera d’accés a Castellàs del Cantó i Junyent”, 
projecte que, en la seva primera fase, per un import de 23.000.000 PTA, es financia amb 
càrrec al PUOIS del municipi i en la seva la segona fase (programa comarcal de camins 
1998), per un import de 15.000.000 PTA, rep una subvenció de 10.000.000 PTA de la 
Diputació de Lleida.  
 
c) “Eixamplament i millora de l’accés a Sellent i els Prats des de Montanisell”, per un 
import de 34.000.000 PTA, amb finançament del PUOIS i programa comarcal de camins 
1998. 
6. PRECS I PREGUNTES 
 
Davant la presentació d’una pregunta formulada per escrit pel conseller portaveu del 
grup del PSC, Sr Mas Bentanachs, i presentada al Registre General de la corporació el 
passat 5 de febrer un cop circulat l’ordre del dia de la sessió, la presidenta considera, no 
obstant, respondre verbalment la pregunta en aquesta mateixa sessió en aplicació de 
l’article 102.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 



La pregunta formulada és del tenor literal següent: 
 
Pregunta: “Coneixent que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell participa en l’ofrena 
institucional a Montserrat del proper diumenge 8 de febrer, organitzada per la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat i bona part dels consells comarcals de 
Catalunya amb motiu del 50 aniversari de l’entronització de la Verge, i a la qual s’ha 
convidat a tots els consellers comarcals i les seves respectives families,  
 
- Quin és el cost econòmic de les despeses originades per aquesta activitat i de quines 
partides pressupostàries procediran els recursos per a pagar-les ? 
 
- Quin és el sentit institucional de la participació en una manifestació d’aquestes 
característiques en el marc d’un Estat aconfessional per exprés mandat constitucional ?” 
 
Abans de contestar, la presidenta senyora Majoral assenyala que aquest ha estat un 
tema del que pensava informar en el punt anterior de l’ordre del dia i que ha deixat 
expressament en reserva aprofitant la resposta de la pregunta. 
 
Pel que fa a la primera part de la pregunta, la senyora Majoral fa constar que el cost que 
ha suposat el desplaçament - 2.000 ptes d’autocar i 2.000 ptes del dinar -ha estat pagat 
íntegrament de la seva butxaca i suposa que els altres companys van fer el mateix; el 
que sí pot dir és que de les arques de la corporació no va sortir ni un cèntim. 
 
Pel que respecta a la segona part de la pregunta, considera oportú de fer una mica 
d’historia del perquè va sorgir la idea de celebrar la concentració i l’ofrena a la Mare de 
Deu de Montserrat. Explica que en una reunió informal que va tenir lloc a Montserrat 
l’estiu passat, el pare abad del monestir va comentar amb el director general 
d’Administració Local la il.lusió que li faria celebrar l’acte d’ofrena de la senyera catalana 
a la Verge, ja que a l’avantsala del tron de la Mare de Déu hi havia dues banderes, l’una 
ofrenada per rei Alfons XIII l’any 1929, que representa totes les diputacions de l’Estat 
espanyol, i l’altra, la del Terç de la Mare de Déu de Montserrat, ofrenada el 1939; 
mancava, doncs, fer l’ofrena de la senyera i entenia l’abad que aquest era un acte molt 
adient aprofitant les darreres celebracions del 50è. aniversari de les festes de 
l’Entronització; a partir d’aquesta iniciativa, i amb motiu d’una altra reunió informal del 
Fòrum Comarcal en la que era present el director general, va sorgir la idea que l’acte de 
l’ofrena es fes a través dels consells comarcals en nom de les 41 comarques del nostre 
pais, ja que a més de coincidir amb el 10è. aniversari de la seva constitució, des de fa 
50 anys força comarques reemprengueren la tradició de tenir una llàntia encesa nit i dia 
entorn de Santa Maria. El director general va fer una primera consulta als respectius 
consells comarcals i tots varen acollir favorablement la iniciativa; davant d’aquesta 
positiva acollida, el passat mes de desembre va tenir lloc una reunió dels representants 
dels consells comarcals a Barcelona conjuntament amb el director general i en aquesta  
reunió va cristalitzar definitivament la iniciativa de l’ofrena a nivell comarcal; 
curiossament, diu la presidenta, la persona que més entusiasme va demostrar en què 
això es tirés endevant, ha estat precisament el president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, tinent d’alcalde de l’ajuntament de Granollers pel grup del PSC; aquest 
simple detall dóna ja idea que la iniciativa no va ser fraguada per cap partit en concret  i 
que va estar desprovista de qualsevol intencionalitat política; per contra, s’ha tractat que 
fos un acte emotiu i senzill en el que participessin tots amb independència del color de 
cada grup. Pel que fa a la participació de la nostra comarca, la presidenta vol deixar ben 
clar que es va fer una crida a tots els consellers i alcaldes sense distinció, alguns dels 



quals van dir que no assistirien i altres varen excusar-se per tenir altres compromisos 
pendents; fent al.lussió a l’acte en si, explica que l’ofrena va estar precedida d’una misa 
conventual i, després d’unes breus paraules del president Pujol, l’abad del monestir va 
llegir un escrit molt emotiu sobre la significació de l’acte, manifestant la seva satisfacció 
perquè en l’ofrena participessin les comarques degut la tradició ja assenyalada de les 
llànties; finalitzat l’acte amb una salutació de tots els consells comarcals al pare abad i 
després d’un dinar de germanor, varen ser convidats per assistir a un dels concerts que 
habitualment es venien celebrant amb motiu del 50è. aniversari. 
 
Feta aquesta exposició, el conseller d’ERC, senyor Colom Pich considera oportú, a títol 
de comentari, puntualitzar sobre aquesta celebració que, tot i la manifestació pública del 
Sr. Pujol en favor dels consells comarcals, cal dir que aquests varen ser contituïts fa 10 
anys amb la finalitat d’anar en detriment de les diputacions i la realitat, però, és ben 
diferent ja que, ara com ara, les diputacions cada vegada van agafant més 
competències i els conselles comarcals, per contra, cada vegada tenen menys, i 
assenyala com a exemple molt eloqüent que l’ordre del dia d’aquest plenari, després de 
dos mesos des de  la darrera celebració, consti només de 6 punts a tractar; en definitiva, 
no entén el perquè d’una euforia que no es correspon amb la realitat ja que, per altra 
banda, no s’ha fet res per la potenciació dels consells comarcals ni perquè aquests 
tiressin endavant.    
 
El conseller portaveu del grup del PSC, senyor Mas, celebra que s’hagi aprofitat el dia 
amb satisfacció i expressa el seu respecte per l’acte i pel que Montserrat representa per 
a Catalunya; en aquest sentit, diu, cadascun ja va manifestar la seva opinió i considera 
que es va  subministrar material suficient als diaris per a fer els seus comentaris i també 
a Albert Boadella que, bén segur, ho aprofitarà per a una pròxima obra de teatre; per 
altra banda, pensa que l’acte no fou tan senzill i d’acceptació tan unànime tenint en 
compte la nodrida representació del grup polític governant i el fet significatiu de què un 
partit que governa en coalició fes declaracions marcant distàncies. 
 
En torn de rèplica a les manifestacions del Sr Mas, la presidenta recorda que totes les 
manifestacions crítiques a nivell de la nostra comarca van ser les del Sr. Jordi Mas, que 
no és cert que la celebració tingués un únic color polític i que tampoc és cert que el partit 
de la coalició es desmarqués de l’acte ja que l’únic que es varen limitar a dir és que no 
se'ls hi havia dit res com a partit, cosa lògica tenint en compte que la iniciativa va ser 
exclussivament dels consells comarcals com a institucions públiques de Catalunya. 
 
TORN DE PRECS 
 
1. El conseller i alcalde del municipi d’Alàs i Cerc es queixa, com a representant dels 
pagesos a la comarca, de l’excessiva rigidesa amb què actuen els tècnics de Medi 
Ambient amb motiu de les inspeccions que fan de les cuadres i explotacions familiars de 
bestiar a la zona, així com dels terminis peremptoris que imposen per adequar-les a la 
normativa marcada per la Unió Europea; considera massa exigents i fora de lloc 
aquestes actuacions i pensa que són un pas més endavant per acabar d’enfonsar la 
pagesia, per la qual cosa demana a la presidenta que a nivell comarcal traslladi als 
òrgans competents de la Generalitat les queixes i el malestar que aquestes exigències 
provoquen. 
 
La presidenta assenyala que la solució la tenen en gran part els alcaldes ja que en el 
seu dia el tema es va tractar en un Consell d’Alcaldes amb la presència de 



representants de Medi Ambient, els quals ja van marcar les pautes que havia de seguir 
el procés d’adaptació d’aquestes instal.lacions fixant-se un període límit de 3 anys que 
començava el primer any per les explotacions de més de 100 vaques i seguia els anys 
següents en nombre decreixent fins al tercer any que afectava a les de menys de 50; 
amb independència de transmetre aquest prec als òrgans competents de la Generalitat, 
considera que ha de ser objecte d’un punt a tractar en la propera reunió del Consell 
d’Alcaldes a la qual seran convidats expressament representants dels Departaments de 
Medi Ambient i de Sanitat per tal que informin sobre el tema.       
 
Sobre aquest assumpte intervé també el conseller Sr. Mas Bentanachs el qual, fent 
al.lusió a la reunió mantinguda a la localitat d’Oliana amb el que llavors era conseller de 
Medi Ambient, la majoria dels presents varen quedar esgarrifats pel fet que el 60 o 70 
per cent del que es va parlar allí, feia referència als purins de les vaques; considera que 
la problemàtica medioambiental no es pot reduir només a aquest punt, és molt més 
complexa i no sembla lògic, per altra banda, mesurar amb el mateix criteri una 
explotació a nivell industrial de més de 200 vaques que una altra de caire familiar. 
 
PRECS D’ALCALDES 
 
- El senyor Joan Pubill i Altimir, alcalde del municipi de Cava, reitera una vegada mes les 
seves queixes pel deficient servei que Telefònica presta al poble d’Ansovell arran de la 
supressió de l’antiga línia telefònica convencional i la seva substitució per telèfons 
inal.làmbrics els quals, en mancar de la cobertura suficient, són causa de greus 
transtorns pels usuaris i precisament en moments en què més apremia disposar de 
comunicació telefònica per atendre necessitats urgents d’un veïnat que viu aïllat en una 
localitat de muntanya distant molts quilòmetres de la capçalera de comarca i amb una 
carretera de terra en estat deficient i que en determinades èpoques de l’any queda 
incomunicada per les nevades i les esllavissades; per altra banda, no entén perquè 
s’apliquen tarifes diferents dintre del mateix poble, fins al punt que hi ha alguns 
d’aquests telèfons inal.làmbrics que paguen el triple que els altres. En definitiva, 
considera de justicia, en pro del dret constitucional de tots els ciutadans a gaudir de les 
mateixes oportunitats i drets a accedir als serveis públics, solventar el problema greu de 
servei telefònic que pateix el poble d’Ansovell del municipi de Cava, i demana que el 
Consell Comarcal, com a ens col.laborador i receptor de les inquietuds dels municipis de 
la comarca, s’adreci a la Cia. Telefònica fent paleses les justes queixes del veïnat 
d’Ansovell amb indicació del nombre de telèfons afectats per les deficiències, exigint que 
es restableixi la normalitat del servei telefònic a la localitat mitjançant la reimplantació de 
la línia telefònica antiga o adoptant les mesures pertinents perquè els actuals telèfons 
inal.làmbrics funcionin amb normalitat i a plena satisfacció dels usuaris.    
 
La corporació comarcal s’adhereix íntegrament al prec formulat i la presidenta promet 
que ho traslladarà al delegat de la Cia. Telefònica a Lleida. 
 
- L’alcalde del municipi de Valls d’Aguilar, senyor Jesús Bentanachs i Vives, fa 
referència al perill constant que per a la seguretat de vianants i de vehicles presenta la 
cruïlla situada al KM. 117 de la C-1313 que dóna accés al poble de Noves de Segre, i, 
en atenció a l’interès que té per als usuaris de la carretera tractar de donar solució als 
nombrosos problemes que presenta al trànsit aquesta artèria principal d’accés a la 
comarca de l’Alt Urgell, prega que a través del Consell Comarcal s’insti a les instàncies 
competents de la Generalitat de Catalunya perquè donin una ràpida solució al perill 
latent que representa aquesta cruïlla per a la seguretat viària, degut  la manca existent 



de senyalització òptica adequada que permeti moderar la velocitat dels vehicles en 
aquell tram de carretera i evitar el perill potencial constant d’accidents greus que cada 
dia es detecten. 
 
El prec és atès i la presidenta promet donar-li el trasllat oportú a la Direcció General de 
Carreteres i al Servei territorial de Lleida, per a la seva oportuna constància i als efectes 
corresponents.  
 
 
ASSUMPTE FORA DE L’ORDRE DEL DIA DECLARAT D’URGÈNCIA  
 
Com a ampliació de l’ordre del dia, i mitjançant la prèvia apreciació d’urgència per majoria 
absoluta dels membres corporatius que integren el Ple, a proposta de la Sra. presidenta, 
s’aprova, per unanimitat, l’acord següent : 
 
Atès que el Consell Comarcal, mitjançant document formalitzat el dia 29 d’agost de 
1997, contractà amb l’empresa AUTOCARS BRUGULAT SA per al curs 1997-1998, el 
servei de transport escolar referent a la línia Prullans-Lles-Martinet; 
 
Atès que, amb el mateix contractista , en la mateixa data i per al mateix curs, el Consell 
Comarcal contractà el servei de transport escolar de la línia Martinet- Pont de Bar- 
Arsèguel- Bescaran (cruïlla N-260)- Alàs-Valls del Valira -La Seu d’Urgell (centres 
docents Mn. Albert Vives, Pau Claris, la Salle, IES Joan Brudieu);  
 
Atès que amb la finalitat d’introduir una millora en la prestació del servei i evitar 
inconvenients en el transport, és d’interès públic operar, d’acord amb el Departament 
competent de la Generalitat de Catalunya, la corresponent fusió d’ambdues línies en 
una sola, suprimint la de Martinet-la Seu d’Urgell i prollongant el recorregut de la primera 
des de Martinet  fins a  fer-la arribar als centres docents de concentració de la Seu 
d’Urgell, la qual cosa comporta una modificació de contracte, així com la corresponent 
revisió del preu del transport per tal de mantenir l’equilibri econòmic del contractista;  
 
Atès que aquesta modificació és conforme amb el que preveuen els Plecs de 
Condicions generals i particulars que per a la gestió de serveis públics i per aquest en 
concret aprovà, en el seu dia, la corporació comarcal ;  
 
En conseqüència, vist l’informe del secretari de la corporació i conformement amb la 
facultat que atorga a l’Administració l’article 164 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, el Ple del Consell Comarcal, a proposta de 
la presidenta i per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a la sessió, 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar expedient de modificació del contracte administratiu de transport 
escolar que per a la línia Prullans-Lles-Martinet vigeix amb l’entitat adjudicatària 
AUTOCARES BRUGULAT SA per al present curs escolar 1997-1998, consistent a 
ampliar, per raons d’interès públic, l’esmentada línia fins a fer-la arribar als centres 
docents de destinació de la Seu d’Urgell, l’itinerari de la qual quedarà determinat en la 
forma següent:  
 



Prullans- Lles- Martinet- Pont de Bar- Arsèguel- Bescaran (cruïlla N-260)- Alàs-
Valls del Valira -La Seu d’ Urgell (centres docents Mn. Albert Vives, Pau Claris, la 
Salle, IES Joan Brdieu). 
 
Segon. Revisar, a resultes d’aquesta ampliació, el preu de contracte en concepte de 
percepció en favor del contractista per dia de servei, fixant-la en la quantitat de 46.278 
ptes. 
 
Tercer. Autoritzar la presidenta de la corporació perquè, a tenor del que estableix 
l’article 55 de l’esmentada Llei 13/1995, instrumentalitzi aquesta modificació mitjançant 
la formalització d’un nou contracte en el qual es recolliran les variacions resultants pel 
que fa a itinerari i preu, així com a vehicles destinats al servei, i traslladar un exemplar 
del mateix a l’òrgan competent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva oportuna constància i als efectes que siguin procedents. 
 
Quart. Suprimir la línia de transport escolar Martinet-La Seu d’Urgell adjudicada al 
mateix contractista per al present curs escolar 1997-1998. 
 
Cinquè. Traslladar certificat d’aquest acord a la Delegació Territorial d’Ensenyament de 
Lleida als efectes de l’oportuna conformitat i ratificació.  
 
 
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. 999110 al núm. 
999114, i compren un total de 5 folis, numerats del 2 al 6. 
 
La Seu d'Urgell, 3 d'abril de 1998 
 
El secretari 


