
ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 3/98 
Caràcter: extraordinària, en primera convocatòria 
Data: 21 de maig de 1998. 
Durada: de 22 a 23,15 hores 
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta  
- 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 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller  
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- Josep M. Castells i Curià, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Expedient sobre modificació de crèdits al pressupost de la corporació 1998. 
2. Informe sobre sol.licituds presentades per ajuntaments de la comarca en relació amb 
obres del programa específic d’ajut econòmic als municipis amb nuclis agregats, bienni 
1998-1999. 
3. Proposta d’ampliació de la línia escolar Coll de Nargó - la Seu d’Urgell. 



4. Convocatòria de concurs per a l’adjudicació de la gestió del servei públic, modalitat  
transport escolar, per a la línia Bellpui - Noves de Segre - la Parròquia d’Hortó - la Seu 
d’Urgell. Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el concurs. 
5. Moció del grup corporatiu de CIU sobre equiparació de la titulació expedida pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística amb la Junta Permanent de Català. 
6. Proposta de canvi de celebració de sessió plenària. 
7. Autorització a IAUSA per a retirar la seva participació en el capital social de l’entitat 
Aravell Golf SL. 
8. Donar compte dels principals acords de la Comissió de Govern. 
9. Despatx oficial i informes de presidència. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords:                              
 
1. EXPEDIENT SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ 1998. 
 
Es presenta a l’examen i aprovació del Ple l’expedient núm. 1/98, sobre modificació de 
crèdits al pressupost de la corporació de l’exercici 1998, mitjançant suplements de crèdit 
amb càrrec a majors ingressos . 
 
L’expedient esmentat ha estat formalitzat d’acord amb el que estableixen els articles 34 i 
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, dictat en desplegament del capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 29 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matètia de pressupostos, i un cop informat per la intervenció comarcal, ha 
estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen, i per assentiment dels 15 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar suplements de crèdit de diferents partides no ampliables del pressupost 
de l’entitat de l’exercici 1998, amb càrrec a majors ingressos sobre els previstos en 
determinats conceptes del dit pressupost, per un import d’11.031.040 PTA, segons 
l’informe de la intervenció comarcal que acompanya l’expedient. 
 
Segon. Continuar la tramitació de l’expediente d’acord amb el que estableix l’article 
160.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 
considerar-lo aprovat definitivament si no es presenten reclamacions durant el termini 
d’exposició pública. 
 
 
2. INFORME SOBRE SOL.LICITUDS PRESENTADES PELS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA EN RELACIÓ AMB LES OBRES DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D’AJUT 
ECONÒMIC ALS MUNICIPIS AMB NUCLIS AGREGATS, BIENNI 1998-1999. 
 
Vistes les sol.licituds curdades per diversos ajuntaments de la comarca acollint-se la 
convocatòria del programa específic d’ajut econòmic als municipis amb nuclis agregats, 
bienni 1998-1999, aprovada per resolució de la Conselleria de Governació de 20 de 
març de 1998, i publicada al DOGC núm. 2609 de 30.3.98. 
 



Atès que varen tenir entrada en el registre general d’aquesta corporació 24 sol.licituds 
cursades per 14 ajuntaments i el muntant global dels ajuts econòmics sol.licitats per al 
conjunt de la comarca de l’Alt Urgell és de 91.311.421 ptes, sobre un total d’inversions 
públiques l’import pressupostat de les quals és de 181.653.184 ptes. 
 
Atès que les peticions cursades a l’empara del dit programa, responen a les necessitats 
i urgències de cada municipi de cara a satisfer les aspiracions del veïnat i de millorar la 
qualitat de vida dels habitants de la comarca. 
 
Atès que, en general, les obres acollides al programa responen en l’àmbit de la comarca 
de l’Alt Urgell, als criteris de prioritat que marca el Decret 80/1998, de 17 de març, i que 
l’import de les subvencions demanades s’ajusten als límits màxims que assenyala 
l’article 3 de l’esmentat Decret. 
 
Atès que la documentació complementària tramesa per cada ajuntament sol.licitant per 
acollir-se al programa és correcta i conforme amb el que determina l’annex de la 
resolució de 20 de març. 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa 
d’Infraestructures, a proposta de la presidència i per unanimitat dels 15 membres 
corporatius presents a la sessió d’entre els 19 que legalment ho integren, ACORDA: 
 
Primer. Informar favorablement les sol.licituds presentades per diversos ajuntaments de 
la comarca per tal d’acollir-se a la convocatòria del programa específic d’ajut econòmic 
als municipis amb nuclis agregats, bienni 1998-99. 
 
Segon. Donar suport a les actuacions contingudes en les corresponents fitxes de 
sol.licitud, pel fet de ser conformes amb l’interès públic del veïnat de cada municipi i 
respondre a criteris de prioritat en l’àmbit de la nostra comarca. 
 
Tercer. Trametre certificat d’aquest informe a la Secretaria de la Subcomissió Territorial 
de Cooperació Local dintre del termini que assenyala l’article 5 b) de la Resolució de 20 
de març de 1998.  
 
 
3. PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA ESCOLAR COLL DE NARGÓ - LA SEU 
D’URGELL 
 
El conseller president de la Comissió de l’àrea de serveis, senyor Solans Navarro, 
explica que tot i que aquesta línia fou contractada amb motiu de l’adjudicació de les 
línies de la ESO per a servir d’enllaç entre Coll de Nargo i els centres docents de la Seu 
d’Urgell, de fet presta també el servei al poble de Montanisell, el qual constitueix 
precisament el punt inicial de sortida i en la pràctica funciona amb aquest itinerari en 
l’autorització que dóna la Direcció General de Transports de la Generalitat; per tant, 
caldrà adaptar aquesta realitat al contracte vigent amb l’empresa de transport mitjançant 
la formalització d’una ampliació de la mateixa que la faci extensiva a la localitat de 
Montanisell. 
 
Al voltant de la proposta, es comenta per part del conseller del grup del PSC, senyor 
Mas Bentanachs, el problema que afecta a un grup d’alumnes dels centres escolars de 
la Seu que viuen a Castellciutat i que per manca de transport oficial es veuen obligats a 



fer el desplaçament a peu, amb tots els inconvenients que això comporta; considera 
oportú que es tractés d’aprofitar aquest transport per a recollir aquests alumnes. El Sr. 
Solans veu molt dificultosa de dur a terme aquesta iniciativa per la perillositat que 
entranya la parada de l’autobús en la cruïlla d’accés a Castellciutat, llevat que l’autocar 
arribés fins a la mateixa plaça del poble, i deixant a part la possible manca de places 
lliures;  el Sr. Mas només demana que es tingui en compte aquesta necessitat i que es 
manifesti la bona voluntat  del Consell Comarcal per tractar de resoldre el problema. 
 
Fetes les consideracions anteriors, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen 
favorable de la Comissió de l’àrea, i per unanimitat dels 15 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, per motius d’una millora en la prestació del servei i a l’empara de la 
clàusula tretzena, apartat a) del Plec de clàusules economicoadministratives que 
regeixen el contracte, una modificació en l’itinerari de la línia escolar Coll de Nargó - la 
Seu d’Urgell, adjudicada a l’entitat AUTOCARES VILA BETRIU SL per acord del Ple del 
Consell Comarcal de data 8 d’agost de 1996, mitjançant l’ampliació de la mateixa a la 
localitat de Montanisell, amb la qual cosa l’itinerari de l’esmentada línia restarà 
determinat de la forma següent : 
 
Montanisell - Coll de Nargó - Organyà - El Pla de Sant Tirs - Adrall - centres 
docents de la Seu d’Urgell (CEIP Mn. Albert Vives, IES Joan Brudieu, La Salle) 
 
Segon. Recollir aquesta modificació en el contracte a formalitzar amb l’empresa 
transportista per al curs escolar 1998-1999.  
 
 
4. CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC, MODALITAT CONCESSIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR PER A LA 
LÍNIA BELLPUI - NOVES DE SEGRE - LA PARRÒQUIA D’HORTÓ - LA SEU 
D’URGELL. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONCURS. 
 
Atesa la necessitat d’adjudicar la prestació del servei públic de transport escolar col.lectiu 
per al proper curs 1998-99 de la línia de nova creació Bellpui - la Seu d’Urgell, que 
substitueix l’actual Noves de Segre - la Seu d’Urgell, per al desplaçament d’alumnes 
d'ensenyament secundari obligatori (ESO) als centres educatius corresponents de la 
capçalera de comarca. 
 
Vist l’expedient de contractació incoat. 
 
Examinats els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars que hauran de regir 
els diferents contractes així com els informes de secretaria i intervenció i el dictamen de la 
Comissió Informativa de Serveis Públics. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació, per a l’adjudicació de la 
línia de transport escolar Bellpui - la Seu d’Urgell on hi figuren ruta, parades, horaris i 
quilòmetres. 
 



Segon. Adjudicar el contracte pel procediment obert  i forma de concurs. 
 
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars que hauran de 
regir el corresponent contracte. 
 
Quart. Impulsar l’expedient pels tràmits que determina la normativa vigent sobre la matèria. 
 
 
5. MOCIÓ DEL GRUP CORPORATIU DE CIU SOBRE EQUIPARACIÓ DE LA 
TITULACIÓ EXPEDIDA PEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
AMB LA JUNTA PERMANENT DE CATALÀ. 
 
El Consell de Centre del Consorci per a la Normalització Lingüística de Lleida aprovà 
una moció per a l’equiparació de la titulació expedida pel Consorci per a la Normalització 
Lingüística amb la de la Junta Permanent de Català, la qual fou traslladada al Consell 
Comarcal per si la corporació local considerés oportú d’aprovar-la. La part resolutòria de 
la moció és del tenor literal següent: 
 
1. Acordar proposar les mesures adients a les administracions que componen el Consell 
de Centre perquè les titulacions que expedeix el CPNL siguin vàlides en aquest territori 
per eximir de fer la prova de català en els concursos oposició o concursos de mèrit que 
convoca l’Administració pública amb les equivalències següents: grau S2 o nivell 
elemental EN equiparable al nivell B de la JPC i mòduls S5 i S6 o nivell avançat NA 
equiparable al nivell C de la JPC. 
 
2. Instar totes les administracions locals que pertanyen al territori d’aquest Consell de 
Centre a aprovar en els plens respectius aquesta moció i a trametre-la al Conseller de 
Cultura, al director general de Política Lingüística i al Consell d’Administració del CPNL. 
 
3. Instar el Consell d’Administració del CPNL perquè faci les passes necessàries perquè 
la Direcció General de Política Lingüística equipari les titulacions que expedeix el CPNL. 
 
4. Trametre aquest acord del Consell de Centre a totes les administracions locals que 
formen part d’aquest Centre, al territori conseller de Cultura, al director general de 
Política Lingüística i al Consell d’Administració de CPNL. 
 
Sotmesa la moció a la deliberació del Consistori, el conseller Sr. Mas Bentanachs 
assenyala que el seu grup corporatiu, tot i manifestar-se d’acord amb la iniciativa del 
Consell de Centre del CNL de Lleida, considera, però, que era innecessari que la 
proposta es presentés com a moció i, àdhuc més, com a moció d’un grup polític 
determinat, tal com s’expressa en l’enunciat de l’ordre del dia. La Sra. presidenta 
comparteix aquesta apreciació, afirma que la intenció no era ni tan sols de presentar-la 
com a moció sinó com a una proposta d’adhesió del Centre del CNL de Lleida, i que 
lamenta el malentès hagut a l’hora de redactar l’epígraf de l’ordre del dia. 
 
Fets aquests aclariments, el Ple del Consell Comarcal, mitjançant l’assentiment dels 15 
membres corporatius presentes a la sessió, ACORDA adherir-se a la moció en els 
mateixos termes en què ha estat aprovada pel Consell de Centre del CNL de Lleida. 
 
 
6. PROPOSTA DE CANVI DE CELEBRACIÓ DE SESSIÓ PLENÀRIA 



 
La Sra. presidenta justifica la celebració d’aquest plenari extraordinari en la necessitat 
d’informar dintre del termini establert en l’article 5 de la Resolució de la Conselleria de 
Governació, de data 20 de març de 1998, les sol.licituds presentades pels ajuntaments 
per tal d’acollir-se a la convocatòria del programa específic d’ajut econòmic als municipis 
amb nuclis agregats per al bienni 1998-1999; sol.licita del Consistori que ratifiqui la 
celebració del dit plenari i, alhora, proposa que en contrapartida se suprimeixi, per la 
proximitat de la data i davant la presumible manca d’assumptes a tractar, el ple que 
hauria de celebrar-se el segon dijous del mes de juny, essent, per tant, la data de 
celebració del pròxim plenari el dia 30 de juliol d’enguany, que coincideix amb el darrer 
dijous del dit mes, tal com resulta de l’acord de 16 de desembre de 1997, pel qual es 
fixava el calendari dels plens per a l’any 1998. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, conforme amb l’explicació facilitada per la presidenta, per 
assentiment, ACORDA: 
 
Primer. Ratificar el ple extraordinari celebrat en el dia d’avui. 
 
Segon. Adherir-se a la proposta de la presidenta pel que fa a la supressió del plenari 
ordinari que s’hauria de celebrar el segon dijous del pròxim mes de juny.    
 
 
7. AUTORITZACIÓ A IAUSA PER A RETIRAR LA SEVA PARTICIPACIÓ EN EL 
CAPITAL SOCIAL DE L’ENTITAT ARAVELL GOLF SL. 
 
La Sra. presidenta explica que amb motiu de la reunió del Consell d’Administració 
d’Aravell Golf SL, celebrada el proppassat 14 del mes que som, es prengué raó de la 
decisió del Consell d’Administració d’IAUSA de retirar la participació que en el capital 
social d’aquella tenia l’esmentada entitat pública i, per tant, la venda de les 
corresponents participacions; aquesta solució presa no és més que una conseqüència 
lògica de la voluntat expressada pel Consell d’Administració d’IAUSA, ja des del 
començament de l’acord de participació, de retirar-se d’Aravell Golf tan aviat acabés el 
procés expropiatori de terrenys i després que els veïns i propietaris haguessin cobrat les 
corresponents indemnitzacions; aquest fet s’ha produït i, per tant, no hi ha cap raó 
formal ni pràctica que aconselli la continuaitat d’IAUSA, un cop complerts els objectius 
d’interès públic que comportava disposar del primer i únic camp de golf a la comarca; el 
paper del Consell Comarcal en aquest sentit, diu la presidenta, ha estat decisiu, tant pel 
que fa a la recerca del terreny com pel que fa a les tasques de preparació, estudi, 
col.laboració i suport, així com de gestió davant els òrgans competents de la Generalitat, 
en temes com el planejament urbanístic i  el medi ambient. La presidenta assenyala que 
el Consell d’Administració d’Aravell Golf va decidir de liquidar també amb IAUSA en un 
termini prudencial de 3 mesos, l’import dels estudis i treballs realitzats que consta en 
l’immobilitzat de l’entitat així com dels interessos acreditats, la qual cosa representarà 
per a la societat pública comarcal el cobrament d’una quantitat al voltant dels 
13.000.000,- de pessetes. 
 
Atès, doncs, que el Ple del Consell Comarcal ha estat l’òrgan corporatiu que en 
compliment de l’article 140 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 179/1995, de 13 de juny, va 
donar autorització expressa a IAUSA perquè aprovés la seva participació en el capital 
social d’Aravell Golf, la presidenta proposa que sigui el mateix plenari qui autoritzi, “a 



sensu contrari” del que preceptua la normativa legal, la retirada de la participació 
esmentada.    
 
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la presidència i per 
unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Autoritzar la societat pública comarcal INICIATIVES ALT URGELL SA (IAUSA), perquè 
pugui retirar la participació en el capital social de l’entitat Aravell Golf SL que, per un 
import de 3.500.000 PTA, li va ser autoritzada mitjançant acord del plenari corporatiu 
adoptat en sessió ordinària del 13 de juny de 1996. 
 
 
8. DONAR COMPTE DELS PRINCIPALS ACORDS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
La Sra. presidenta informa sobre els principals acords adoptats per la Comissió de 
Govern a la darrera sessió celebrada el proppassat 14 de maig, i que resumeix en els 
següents: 
 
1. Aprovació de projectes a incloure en la convocatòria per a la concessió de 
subvencions sobre projectes destinats a la contractació de treballadors desocupats, per 
a la realització d’obres i serveis d’interès general i social; per a l’any 1998 s’inclouen 
com a actuacions la promoció turística mitjançant la contractació d’un tècnic de grau 
mig, i la promoció socioeconòmica mitjançant la contractació d’un tècnic de grau 
superior i un altre tècnic de grau mig. 
 
2. Adjudicació de l’obra licitada per concurs i inclosa al PACV 98, anomenada 
“Arranjament d’un sector de la carretera d’accés a Castellàs del Cantó i Junyent", a 
l’entitat TRAGSA, pel preu de 14.270.900,- PTA. 
 
3. Adjudicació de l’obra licitada per concurs i inclosa al PACV 98, anomenada 
“Eixamplament de l’accés a Sellent i els Prats des de Montanisell”, a l’entitat 
EXCAVACIONS GASSÓ SL pel preu de 29.018.560,- PTA. 
 
4. Aprovació del programa d’activitats culturals a desenvolupar pel Consell Comarcal 
durant l’any 1998 i sol.licitud d’una subvenció de 350.000,- PTA al Departament de 
Cultura i una altra d’igual quantitat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en concepte d’ajut 
econòmic per a col.laborar en el finançament del dit programa. 
 
 
 
 
 
9. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
La presidenta informa que ha estat lliurat el primer pagament de les subvencions 
atorgades als ajuntaments per les inversions realitzades dintre del programa Leader de 
la Unió Europea; sobre un total certificat de 94.243.182 ptes i una subvenció global de 
23.886.622 ptes, la quantitat lliurada és de 9.554.649 i resta pendent de pagament el 
segon plaç per igual import.  
 
 



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. 999122 al núm. 999125,  
i comprèn un total de 4 folis, numerats del 14 al 17. 
 
La Seu d'Urgell, 31 de juliol de 1998 
 
El secretari 


