
ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 2/98 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 2 d’abril de 1998 
Durada: de 21 a 22,10 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 
- 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 i 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 
 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 

S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Francesc Domingo i Barnils, conseller 
 

Alcaldes presents: 
 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Acta de la sessió anterior. 
2. Expedient sobre devolució de fiances. 
3. Acord sobre compromisos a adoptar en relació amb les obres del PUOIS 1998. 
4. Sol.licitud de pròrroga per a obres de restauració d’un abocador de pedres i terres. 



5. Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a l’aplicació 
del Pla Comarcal de Muntanya en matèria de transport públic de viatgers (transport a la 
demanda). 
6. Sol.licitud de subvenció per a projectes de dinamització juvenil a desenvolupar durant 
l’any 1998. 
7. Sol.licitud de formalització de conveni amb el Departament de Benestar Social per a 
l’exercici 1998. 
8. Propostes del Consell d’Alcaldes. 
9. Recurs interposat pel Sr. Alvaro Navas Ustarroz en relació amb l’EDAR de Montferrer. 
10. Donar compte dels decrets de presidència. 
11. Despatx oficial i informes de presidència. 
12. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
La presidenta obra la sessió i, tot seguit, el Ple acorda aprovar l’acta de la sessió 
anterior, prèviament circulada juntament amb la convocatòria, sense haver-se presentat 
cap esmena, i amb una única observació feta pel conseller Sr. Mas Bentanachs al punt 
4 de l’ordre del dia (apartat de precs i preguntes) en relació amb el tractament 
desproporcionat que, al seu parer, es va donar en l’acta a les intervencions fetes al 
debat de la pregunta formulada sobre l’acte celebrat a Montserrat amb motiu del 50 
aniversari de l’entronització de la Verge. 
 
 
2. EXPEDIENTS SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Tot seguit, els presents són informats dels expedients formalitzats per la secretaria i la 
intervenció de la corporació sobre devolució de fiances i cancel.lació d’avals en favor de 
vàries empreses adjudicatàries d’obres públiques de la comarca, un cop transcorreguts 
els terminis de garantia dels contractes.  
 
Complerts els requisits necessaris per a la devolució de les respectives fiances i amb el 
dictamen favorable de les Comissions d’Infraestructures i de Finances i Règim Interior, 
el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. Que es cancel.li, un cop s’han complert els tràmits de l’article 88 del Reglament 
de contractació de les corporacions locals de 9 de gener de 1953, l’aval que, per un 
import de 5.248.917 PTA, té constituït l’entitat FERROVIAL SA en concepte de fiança 
definitiva per a respondre de la bona execució de les obres “Col.lectors d’aigües 
residuals del sistema de la Seu d’Urgell, Ribera d’Urgellet i Montferrer, fins a conectar 
amb l’EDAR de Montferrer (Alt Urgell)” 
 
Segon. Que es cancel.li, a l’empara de l’article 45 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, l’aval que, per un import d’1.819.127 PTA 
té constituït l’entitat PANASFALTO SA en concepte de fiança definitiva per a respondre 
de la bona execució de l’obra “Pavimentació de l’accés a Ansovell des de la cruïlla de 
Cava”. 



 
Tercer. Que es cancel.li, a l’empara de l’article 45 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, l’aval que, per un import d’1.933.051 PTA 
té constituït l’entitat PANASFALTO SA en concepte de fiança definitiva per a respondre 
de la bona execució de l’obra “Arranjament i pavimentació del camí d’accés a Bar, 
Toloriu i el Quer Foradat, de de la N-260, 1a. fase”. 
 
Quart. Que es cancel.li, a l’empara de l’article 45 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, l’aval que, per un import de 2.640.703 PTA 
té constituït l’entitat M y J GRUAS SA en concepte de fiança definitiva per a respondre 
de la bona execució de l’obra “Millora dels accessos a les poblacions d’Ansovell, 
Bescaran i Castellnou de Carcolze”. 
 
Cinquè. Tornar a l’entitat RIBALTA E HIJOS SA, a l’empara de l’article 45 de la Llei 
13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, la quantitat de 
96.613 PTA que va dipositar en metàl.lic l’esmentada empresa, en concepte de fiança 
definitiva per a respondre de la bona execució de l’obra “Arranjament de desperfectes a 
l’accés a Sellent”. 
 
Sisè. Que es cancel.li, a l’empara de l’article 48.4 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, l’aval que, per un import d’1.321.595 PTA 
té constituït l’entitat PANASFALTO SA en concepte de fiança definitiva per a respondre 
de la bona execució de l’obra “Arranjament i pavimentació de l’accés a Castellar de 
Tost”. 
 
Tanmateix, i en haver estat finalitzades correctament les obres de restauració del 
terreny corresponent a la finca anomenada “Prat de les Mates”, del terme municipal 
d’Alàs i Cerc, el Ple, per unanimitat ACORDA: 
 
- Que es cancel.li, a l’empara de l’article 8 de l’ordenança tècnica i de policia reguladora 
dels abocaments de terres i productes residuals de la construcció a la comarca de l’Alt 
Urgell, aprovada pel Ple del Consell Comarcal en sessió de 19 d’abril de 1991, l’aval 
que, per un import de 249.414 PTA té constituït l’entitat FOACSA en concepte de fiança  
per a respondre de la bona execució de les obres d’extracció i reompliment així com de 
restauració del prat de la finca abans esmentada. 
 
I que es doni compte a la intervenció i a la tresoreria comarcals perquè formalitzin 
aquestes devolucions mitjançant el compliment dels tràmits que siguin necessaris. 
 
 
3. ACORD SOBRE COMPROMISOS A ADOPTAR EN RELACIÓ AMB LES OBRES 
DEL PUOIS 1998 
 
Vistes les obres del Consell Comarcal incloses al Programa General del PUOIS 1998, i 
atesos els compromisos que ha d’assumir aquesta corporació per raó d’aquesta inclusió, 
davant el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, el Ple, per 
unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar les obres 
següents: 
 



a) Millores de l’accés als nuclis de la Vall de Cabó, 1a. fase 
b) Accés a les poblacions d’Argestues i Berén 
c) Arranjament de l’accés a Bescaran 
d) Arranjament de l’accés a Ansovell 
e) Eixamplament de l’accés a la Vall de Cabó, cruïlla C-1313 
 
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 per a la direcció facultativa de les obres 
als tècnics de la plantilla següents: Ferran Aparicio Ibañez, enginyer contractat de 
camins, canals i ports, i Josep Lluís Pargaña i Escudero, arquitecte tècnic de la plantilla 
de funcionaris 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 
 
 
4. SOL.LICITUD DE PRÒRROGA PER A OBRES DE RESTAURACIÓ D’UN 
ABOCADOR DE PEDRES I TERRES 
 
El senyor Rossend Espunyes i Bullich, mitjançant escrit de 30 de gener d’enguany, es 
dirigeix al Consell Comarcal sol.licitant autorització de pròrroga d’un any per a poder 
finalitzar les obres de restauració d’un abocador de terres i pedres ubicat a l’indret “Llau 
de la Trobada”, i fonamenta la raó d’haver de sol.licitar aquesta pròrroga en l’escassa 
activitat d’abocaments que hi ha hagut al llarg de l’any 1997 i, per tant, la impossibilitat 
de poder omplir la part de la finca que tenia prevista per tal de completar la total 
restauració del terreny afectat per l’abocador. 
 
Arran d’aquesta sol.licitud, es llegeix l’informe lliurat pel tècnic comarcal responsable de 
la vigilància i control de l’activitat, Sr. Garcia Grasa, en el qual es fa constar que 
l’abocador esmentat encara té capacitat per abocar-hi material i que la majoria de la 
zona reomplerta ha estat restaurada correctament i sembrada per a ús agricola, per la 
qual cosa considera convenient autoritzar la pròrroga demanada a fi de completar la 
totalitat de la restauració al llarg d’enguany, amb l’observança d’una sèrie de requisits 
que s’assenyalen en el mateix informe. 
 
El vicepresident Sr. Solans i Navarro, intervé únicament per a demanar que aquesta 
sigui l’última vegada que es concedeix una nova pròrroga per a l’acabament final de la 
restauració d’aquest abocador, ja que els ajornaments s’estan repetint any rera any.  
 
I el Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Infraestructures i per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el dictamen de la Comissió i l’informe del tècnic Sr. Garcia Grasa 
 
Segon. Acceptar la petició formulada a instància del particular i, en conseqüència, 
autoritzar la concessió pròrroga d’un any a partir de la data de notificació d’aquest 
acord, perquè el Sr. Rossend Espunyes i Bullich pugui completar les obres de 
restauració de la finca “Llau de la Trobada” on se situa l’abocador de pedres i terres, i 



donar-li trasllat de l’informe tècnic comprensiu de les observacions a tenir en compte 
abans de donar per finalitzada la dita restauració. 
 
 
5. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES PER A L’APLICACIÓ DEL PLA COMARCAL DE MUNTANYA EN 
MATÈRIA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS (TRANSPORT A LA DEMANDA) 
   
La presidenta presenta a la consideració del plenari corporatiu l’esborrany de conveni a 
formalitzar entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per a l’aplicació del Pla comarcal de muntanya de l’Alt Urgell, 
sobre la base del Pla de serveis de transport de viatgers per carretera elaborat per la 
Direcció General de Ports i Transports que té per objecte millorar les comunicacions 
existents mitjançant serveis de transport públic de viatgers tendents a compensar els 
desequilibris econòmics i socials entre les diverses comarques i zones de muntanya i 
que en el present exercici, a més de concretar-se les actuacions a desenvolupar, 
estableix un nou sistema de liquidació de les quantitats aportades per la Generalitat de 
Catalunya per tal de fer front al dèficit d’explotació dels serveis amb una major celeritat. 
 
Analitzat el contingut de l’esmentat esborrany de conveni i trobant-lo, en general, 
conforme amb els interessos d’aquesta comarca, llevat les salvetats d’una omissió del 
servei de transport Cabó-Organyà i d’una errada de transcripció que s’observa en el 
pacte tercer dels acords, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Prestar conformitat expressa a l’esborrany de conveni entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques i aquest Consell Comarcal per a l’aplicació del Pla 
Comarcal de Muntanya de l’Alt Urgell, en matèria de serveis de transport de viatgers  per 
carretera, i proposar, no obstant, les següents esmenes puntuals al text de l’esborrany: 
 
Al punt primer dels acords:  Afegir-hi el servei de transport de la línia Cabó-Organyà . 
 
Al punt tercer dels acords: Canviar on diu: “Servei Territorial de Transports de 
Barcelona” per “Servei Territorial de Transports de Lleida". 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació comarcal, Sra. M. Dolors Majoral i 
Moliné, perquè pugui formalitzar i signar el conveni. 
   
 
 
 
6. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTES DE DINAMITZACIÓ JUVENIL 
A DESENVOLUPAR DURANT L’ANY 1998 
 
Vista la Resolució de la Conselleria de Cultura, d’11 de febrer de 1998, per la qual es 
convoca concurs públic per a la concessió de subvencions promogudes per la 
Secretaria General de Joventut corresponents a l’any 1998;  
 
Atès que, en la línia dels projectes de dinamització juvenil prevista a l’apartat 2.c) de les 
bases contingudes a l’annex de la resolució esmentada, és voluntat d’aquesta 
corporació continuar impulsant en la comarca l’organització de totes aquelles activitats i 



manifestacions adreçades a facilitar a la joventut els mitjans necessaris per a poder 
desenvolupar les seves aptituds i experimentar en nous camps d’actuació; 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa de 
Serveis i per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el programa d’actuacions de dinamització juvenil elaborat per la 
Comissió comarcal de l’àrea per a l’exercici de 1998, per un import total de 961.000 
ptes. 
 
Segon. Sol.licitar a la Secretaria General de la Joventut, a l’empara de la resolució 
abans esmentada i dins de la línia d’ajuts per a projectes de dinamització juvenil, una 
subvenció equivalent al total pressupostat . 
 
Tercer. Facultar la presidenta de la corporació comarcal perquè cursi la sol.licitud 
corresponent juntament amb la documentació preceptiva exigida per la normativa a què 
fa esment la base 1 de la convocatòria. 
 
 
7. SOL.LICITUD DE FORMALITZACIÓ DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL PER A L’EXERCICI 1998 
 
El president de la Comissió de Serveis Públics, Sr. Solans i Navarro, informa al Ple 
sobre la publicació de la convocatòria de convenis entre el Departament de Benestar 
Social i els ajuntaments de més de 20.000 habitants i consells comarcals per a la 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i benestar social, i explica 
que el tema ha estat tractat a la darrera reunió celebrada per la Comissió de l’àrea a la 
vista de les necessitats que té la nostra comarca en la cobertura d’aquests serveis 
bàsics; en la línia d’anar millorant cada any els serveis assistencials i sobre l’estructura 
actual de l’equip bàsic integrat per 1 coordinador, 3 assistents socials, 1 educador 
especialitzat i 3 treballadors familiars, es demana un lloc de treball més de treballador 
familiar a mitja jornada, i es fan noves propostes d’ajut aconòmic al Consell Consultiu de 
la Vellesa i al finançament del servei de teleassistència. 
 
El Sr. Mas Bentanachs demana, per considerar-ho important si més no de cara a satisfer 
les necessitats existents al municipi de la Seu d’Urgell, que es tingui en compte per al 
proper exercici la necessitat de proveir un lloc de treball més d’assistent social i de 
treballador familiar. El Sr. Solans ratifica la voluntat del Consell de demanar cada any 
una nova millora, tot i estar condicionada per les limitacions pressupostàries que marca 
el Departament, i manifesta que la proposta del conseller Sr Mas serà tinguda en 
compte en la propera convocatòria.    
 
I el Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa de 
Serveis Públics, ACORDA: 
 
Primer. Cursar sol.licitud al Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya per a la formalització d’un conveni entre ambdues institucions, en el qual 
s’incloguin els programes i actuacions a desenvolupar en aquesta comarca durant 
l’exercici 1998 d’entre els que s’assenyalen a l’article 2 de l’esmentada Ordre. 
 



Segon. Facultar la presidenta de la corporació perquè trameti la sol.licitud corresponent 
acompanyada de la documentació preceptiva que s’assenyala a l’article 3 de la mateixa 
Ordre.   
 
 
8. PROPOSTES DEL CONSELL D’ALCALDES 
 
La Sra. presidenta fa referència als temes tractats en la darrera reunió celebrada pel 
Consell d’Alcaldes de la comarca, d’entre els quals destaquen les intervencions que 
varen tenir el doctor Martí Suau, director del Servei d’Atenció Primària de la zona nord 
de Lleida i el senyor Carles Moliné, president de la Cooperativa Lletera Cadí, 
expressament convidats per a informar, el primer sobre el projecte de reforma sanitària 
que es pretén aplicar a la comarca incloent-hi el servei de la UMAP, i el segon, sobre la 
problemàtica creada arran de les inspeccions girades per representants de Medi 
Ambient a les explotacions de bestiar boví de la comarca per tal d’ajustar-les a la 
normativa sanitària i medioambiental fixada per la Unió Europea. Respecte al primer 
tema,  s’assenyala l’opinió compartida per tots els alcaldes dels nuclis afectats respecte 
a la conveniència de no modificar aquest servei i de continuar prestant-lo de la mateixa 
forma en què venia funcionant, i respecte al segon, s’està a l’espera d’elaborar un 
projecte de conveni a signar entre el Departament de Medi Ambient, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la Diputació, els consells comarcals i els ajuntaments, 
de cara a establir un marc d’actuació en l’aplicació de la normativa, l’assenyalament de 
terminis per a adequar les instal.lacions i les possibles línies d’ajut per a dur a terme les 
obres. 
 
Les dues propostes concretes elevades al Ple del Consell Comarcal per a la seva 
consideració, en relació amb els temes tractats en la dita reunió són les següents: 
 
Pel que fa al punt 2 de l’ordre del dia: 
 
a) Demanar al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya 
que continuï prestant-se el servei de la UMAP de la mateixa forma en què aquest servei 
es venia prestant, tant pel que fa a freqüència i horaris com pel que fa a aplicació de 
mitjans materials i humans. 
 
b) Demanar al mateix Departament que, a la vista de la reforma sanitària en projecte, 
arbitri i incrementi els recursos necessaris perquè el servei d’atenció primària sigui 
prestat en les millores condicions de comoditat i eficàcia i s’adapti a les necessitats 
d’aquells habitants de la nostra comarca que viuen aïllats en pobles de muntanya 
allunyats de la capçalera i amb greus problemes de transport i comunicacions. 
 
Pel que fa al punt 4 de l’ordre del dia: 
 
Reiterar a la Direcció Provincial de Telefònica, a la vista de les denúncies formulades 
pels alcaldes dels diversos municipis de la comarca, les queixes existents pel deficient 
servei telefònic que pateixen determinats nuclis de muntanya i traslladar aquestes 
queixes a les instàncies competents de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 



9. RECURS INTERPOSAT PEL SR. ALVARO NAVAS USTARROZ EN RELACIÓ AMB 
L’EDAR DE MONTFERRER 
 
Vist l’expedient sobre acció de nul.litat d’acte administratiu promogut a instància del Sr. 
Alvaro Navas Ustarroz, a l’empara dels articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; 
 
Atès : 
 
1r. Que mitjançant escrit de data 10 de juny de 1997, entrat en el Registre General 
d’aquesta entitat el 20 de juny de 1997 amb el número 1640, el Sr. Navas Ustarroz, 
després de fer una sèrie de consideracions sobre les irregularitats que, segons el seu 
parer, van concòrrer en les actuacions administratives dutes a terme pel Consell 
Comarcal en l’any 1991, referents a l’aprovació del projecte i adquisició de terrenys per 
a la construcció de la depuradora d’aigües residuals de l’Urgellet, sol.licita que es declari 
la nul.litat del dit projecte, per raó dels vicis de procediment haguts, que, en 
conseqüència, s’acordi el tancament i paralització de l’estació depuradora i que 
paral.lel.lament o, en qualsevol cas, de forma subsidiària, se l'indemnitzi pels danys i 
perjudicis que li han estat ocasionats, tant econòmics com de tipus moral, en haver estat 
paralitzada la granja de la seva propietat durant el temps transcorregut fins ara i des de 
l’any 1991. 
 
2n. Que, mitjançant escrit de la Sra. presidenta de la corporació, de data 8 de juliol 
d’enguany, escrit que no pretenia tenir el caràcter formal de resolució, s’informava al Sr. 
Navas sobre la tramitació ajustada a dret que, en l’àmbit de les actuacions dutes a terme 
pel Consell Comarcal i en el compliment dels tràmits d’aprovació i informació pública, 
havia seguit el projecte tècnic de construcció de la Depuradora d’aigües residuals de 
l’Urgellet, aprovat  per la Junta de Sanejament i redactat, previ encàrrec d’aquesta, per 
l’entitat INYPSA, i es manifestava l’opinió sobre la improcedència de declarar el Consell 
Comarcal la seva nul.litat. 
 
3r. Que el Sr. Navas, mitjançant escrit de 29 de juliol de 1997, registrat d’entrada en el 
Registre General d’aquesta entitat el dia 8.8.97, amb el número 2048, interposà contra 
l’escrit de la Presidenta, recurs administratiu ordinari de reposició. 
 
Considerant : 
 
Primer. Que el recurs administratiu interposat pel Sr. Navas s’ha de considerar 
improcedent, i això pels motius següents: a) perquè la contestació cursada per la 
presidència amb data 8 de juliol de 1997, no revestia el caràcter formal de Resolució ni 
de Decret, sinó que es limitava a una mera informació aclaridora de la tramitació del 
projecte per part del Consell Comarcal, en la seva qualitat d’Administració actuant 
nomenada per la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de 
la depuradora, i amb total independència de la tramitació que, en l’ordre a la mateixa 
finalitat d’informació pública, correspongués realitzar a les altres administracions  
interessades en les actuacions objecte del projecte. b) perquè, malgrat tot, els 
conceptes de recurs de reposició i ordinari són excluents i manquen de virtualitat en 
l’àmbit de l’administració local atès que el recurs de reposició ha quedat suprimit en el 
nostre dret positiu, fins i tot com a recurs potestatiu, arran de la vigència de la Llei 
30/1992, del procediment administratiu comú, i subsisteix únicament amb caràcter 



obligatori contra els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals (art.14.4 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals) i, pel que fa al recurs 
ordinari, no té pràcticament cabuda en les corporacions locals ja que cada òrgan 
d’aquestes exerceix les seves competències sense que existeixi un ordre de jerarquia i 
els seus actes, llevat de casos excepcionals aplicables esencialment a òrgans territorials 
desconcentrats, esgoten com a norma general la via administrativa. 
 
Segon. Que, en definitiva, i als efectes de configurar la naturalesa jurídica de l’acció 
exercitada, caldrà deduir el seu veritable caràcter i enquadrar-la dintre del procediment  
que tocant la revisió d’ofici d’actes en via administrativa a sol.licitud de l’interessat, 
regula el títol VII, capítol I, articles 102 a 106 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Tercer. Que, per raó de la matèria, és competència del Ple de la corporació comarcal 
resoldre sobre l’acció de nul.litat plantejada. 
 
Quart. Que, a través de la relació de contingut que presenten els dos escrits tramesos al 
Consell Comarcal pel senyor Navas, i deixant a part qualsevol imputació penal contra 
persones concretes que va quedar desvirtuada mitjançant interlocutòria de sobre-
seïment dictada pel Jutjat d’Instrucció de la Seu d’Urgell i confirmada més tard per la 
Secció Primera de l’Audiència Provincial de Lleida, caldrà fixar els criteris que, tocant a 
les competències que en les actuacions sobre el projecte i la seva execució tenia el 
Consell Comarcal, han de servir de base real i de pressupost legal respecte als acords a 
adoptar per l’òrgan plenari.  
 
Cinquè. Que, a partir d’aquesta premisa, cal fer constar el següent: 
 
1) Els extrems 1r, 2n i 3r del recurs respecte a la seva interposició, han quedat aclarits 
en el considerant primer anterior per quant  l’escrit cursat per la Sra. presidenta no era ni 
pretenia ser resolutori sinó merament informatiu, en mancar els requisits de compe-
tència i de forma. 
 
2) Consta en aquesta corporació que el projecte de l’estació depuradora de l’Urgellet, 
tramés al Consell Comarcal per a la seva aprovació i informació pública, ha estat 
redactat per l’entitat INYPSA, per encàrrec exprés de la Junta de Sanejament, i signat 
per l’enginyer superior d’aquella entitat, senyor Antoni Canals; al respecte, cal  
assenyalar que, segons l’escrit tramés per la gerència de la Junta de Sanejament a 
consulta formulada per l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó, còpia del qual obra en 
arxius d’aquesta entitat, la Junta de Sanejament, per a l’execució de les obres de 
l’estació depuradora, actuava en exercici de competències pròpies, les quals li són 
atribuïdes per l’article 5.1 de la Llei 19/91, de 7 de novembre, de reforma de la Junta de 
Sanejament (modificada per la Llei 7/94, de 18 de maig), i en el dit escrit es fa constar 
que l’obra de referència estava inclosa dins del Pla de Sanejament de Catalunya amb el 
caràcter de pla territorial sectorial i, com a tal, formava part de l’ordenació del territori; 
per tant queda clar que el Consell Comarcal  ni ha tingut part en l’elaboracio del projecte 
més que a través de les funcions de suport i de col.laboració prestades a través dels 
seus serveis tècnics ni tampoc ha estat l’Administració encarregada de l’execució de les 
obres ni de la seva contractació.  
 



3) Cal considerar gratuïtes i improcedents en via administrativa les imputacions a 
persones determinades que el Sr. Navas fa en els punts 2, 3, i 8 del recurs i que es 
corresponen amb les contingudes en una bona part de l’escrit del 10 de juny de 1997. 
 
4) L’ informe pericial que formava part de l’expedient d’adquisició de terrenys tramitat per 
aquest Consell Comarcal com a Administració actuant nomenada per la Junta de 
Sanejament, es limitava a fer una valoració dels terrenys ocupats per la depuradora, 
d’acord amb el projecte, i dintre del seu perímetre no estaven afectats la granja del Sr. 
Navas ni els terrenys que aquella ocupava i, per tant, no era matèria a tractar pel 
Consell Comarcal en els plenaris pels quals es varen aprovar el projecte i l’expedient 
sobre adquisició de terrenys.  
 
Sisè. Les actuacions dutes a terme pel Consell Comarcal com a Administració actuant 
de la Junta de Sanejament, tant pel que fa a l’aprovació del projecte de la depuradora 
com pel que fa a l’adquisició de terrenys finançada per l’esmentada Junta, han estat 
correctes i ajustades a la legislació local vigent .      
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió de 
Govern i per unanimitat dels 17 membres corporatius presents a la sessió, d’entre els 19 
que legalment integren el plenari comarcal, pren els següents ACORDS:  
 
Primer. Declarar inadmissibles, a l’empara de l’article 89.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, per estar palesament mancades de fonament, les pretensions 
formulades pel senyor Alvaro Navas Ustarroz respecte a la petició de declarar la nul.litat 
del projecte de l’Estació Depuradora d’aigües residuals de l’Urgellet i el tancament i 
paralització de la seva activitat, i allò pels motius següents:  
 
1. Perquè el projecte de la depuradora ha estat promogut i elaborat per iniciativa de la 
Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya com a obra inclosa dins del Pla de 
Sanejament de Catalunya com a pla territorial sectorial i en aquest projecte no es 
contemplava cap terreny ni construcció que afectés a la propietat del Sr. Alvaro Navas 
Ustarroz. 
 
2. Perquè el Consell Comarcal, com actuació que afectava a la comarca de l’Alt Urgell,  
va tenir coneixement del projecte a través de l’exemplar lliurat per la Junta de 
Sanejament, i es va limitar a complir, després de donar-li la conformitat, el tràmit 
preceptiu d’informació pública, i durant el període d’exposició no es va presentar cap 
reclamació ni al.legació referent a l’esmentat projecte. 
 
3. Perquè l’execució de les obres de construcció de la depuradora i la seva contractació 
varen ser a càrrec de la pròpia Junta de Sanejament actuant en l’exercici de 
competències pròpies que li són atribuïdes per l’article 5.1 de la Llei 19/91, de 7 de 
novembre, de reforma de la Junta de Sanejament (modificada per la Llei 7/94, de 18 de 
maig) i el Consell Comarcal es va limitar a posar a disposició de la Junta de Sanejament 
els terrenys que contemplava el projecte mitjançant la formalització del corresponent 
expedient d’adquisició de béns, amb els requisits i tràmits que determinen els articles 28 
a 39 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat 
336/1988, de 17 d’octubre. Dintre del perímetre de terrenys afectats pel projecte de 
la depuradora i que han estat objecte de compra no hi havia cap terreny ni 
construcció propietat del Sr. Alvaro Navas Ustarroz. 



 
Segon. Declarar inadmissible, a més de pel motiu anterior, i  a l’empara de l’article 
142.5 de la la Llei 30/1992 abans esmentada, la reclamació de responsabilidad 
patrimonial que es pretén deduir contra el Consell Comarcal atès que evidentment és 
formulada de forma extemporània per tal com el fet motivador del pretès perjudici se 
situa el juliol de 1991, quan s’adquiriren els terrenys per construir la depuradora, o, a tot 
estirar, l’agost de 1992, quan s’inaugurà la planta depuradora, i l’escrit de reclamació ha 
tingut entrada al Consell Comarcal el 20 de juny de 1997, mentre que l’article ressenyat 
disposa que, en tot cas, el dret a reclamar prescriu a l’any del fet o acte que motiva la 
reclamació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al  particular recurrent als efectes que pugui interposar els 
recursos que consideri oportuns. 
 
 
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
A continuació, s’informa al plenari corporatiu dels decrets dictats per la presidència a 
partir de la darrera sessió celebrada: 
 
- Decret núm. 5/98, pel qual s’ajudica a M i J GRUAS SA l’obra d’urbanització de la 
cruïlla de la C-1313 d’accés a Cabó, pel preu de 2.307.493 ptes. 
 
- Decret núm. 6/98, pel qual s’adjudica a l’entitat ESTEVE TORRENT SL les obres 
d’enderroc de l’immoble urbà ubicat a la vila d’Organyà, partida de Santa Fe, pel preu de 
928.000 ptes.  
 
Tanmateix, la presidenta informa dels acords presos en sessió de la Comissió de 
Govern del proppassat mes de març pels quals s’aprova el projecte reformat de l’obra 
“Millora de l’accés als nuclis de la Vall de Cabó” i la convocatòria per a la licitació 
mitjançant concurs, de les obres “Eixamplament de l’accés a Sellent i els Prats de 
Montanisell” i “Arranjament d’un sector de la carretera d’accés a Castellàs del Cantó i 
Junyent”. 
 
 11. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La presidenta informa sobre sobre els temes següents d’interès comarcal: 
 
- Exposició pública durant 30 dies, de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la nova 
carretera Tuixén-Gòsol”, a disposició dels qui vulguin consultar-lo en el despatx de 
presidència. L’estudi presenta algunes alternatives de traçat que seran estudiades pels 
tècnics del Consell Comarcal per tal d’informar sobre la solució que es considera més 
idònia de cara als interessos de la comarca i dels municipis més afectats. 
 
- Exposició pública del Pla especial de delimitació definitiva dels espais del PEIN, a 
disposició també dels interessats que vulguin examinar-lo en el despatx de presidència. 
 
- Publicació de la revista d’informació de la comarca de l’Alt Urgell, exemplars de la qual 
han estat distribuïts a  tots els presents. 
 



- Pel que fa al projecte d’ampliació de les pistes d’esquí nòrdic de la Rabassa, la 
presidenta informa sobre la reunió mantinguda el passat 13 de març amb el director 
general d’Esports, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, l’alcalde de les Valls del Valira 
i alcaldes pedanis del municipi, per tal de preparar un estudi, a través de l’empresa 
pública IAUSA, en el que s’analitzi la possibilitat d’enllaçar les pistes d’esquí nòrdic 
situades a ambdos costats de la frontera; per a realitzar aquest estudi es va contractar 
un enginyer forestal i una economista que estudiaran les possibilitats de la zona i encara 
que en principi la idea més immediata va adreçada a posssiblitar una ampliació dels 
trams esquiables, podria ser que aquest estudi s’aprofités més endavant per analitzar el 
potencial de l’àmbit territorial que abasta des d’altres perspectives més amples, 
mitjançant la reconversió d’un espai fronterer tradicionalment lligat a l’activitat del 
contraban i la recuperació de l’entorn natural transformant els impactes ambientals que 
pateix.   
 
- Presentació, el proper dia 20 d’abril, de l’obra de Mn. Pere Pujol i Tubau, molt 
documentada i extensa, així com també la presentació el proper 24 d’abril de l’obra 
d’Esteve Albert. 
 
- Recordatori als senyor alcaldes presents que el dia 4 d’abril finalitza el termini de 
presentació de sol.licituds al Departament de Cultura per a obres de rehabilitació 
d’edificis de valor històric i artístic. 
 
- Darrerament, la presidenta anuncia que el proper dia 17 d’abril tindrà lloc el sopar de 
germanor amb motiu dels 10 anys d’existència dels consells comarcals, per la qual cosa 
són convidats expressament, a més dels alcaldes, la totalitat dels consellers que han 
passat pel Consell des de la seva constitució, l’any 1988. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES  
 
- A pregunta del conseller d’ERC, senyor Colom Pich, el vicepresident de l’àrea de 
serveis, Sr. Bonaventura Solans, manifesta que aquest estiu, igual que en els darrers 
anys, es tornarà a repetir, dintre dels programes d’activitats culturals d’àmbit comarcal, 
el cicle “Cinema al carrer”. 
 
- A prec de la presidenta, el Ple acorda expressar la seva adhesió a la candidatura del 
president estatal de la UNICEF, Sr. Joaquin Ruíz-Giménez, al Premi Príncipe de 
Asturias de la Concordia 1998.   
 
 
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. 999115 al núm. 
999121, i comprèn un total de 7 folis, numerats de 7 al 13. 
 
La Seu d'Urgell, 31 de juliol de 1998 
 
El secretari 


