
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 5/98 
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria 
Data: 8 d’octubre de 1998 
Durada: de 22 a  23,15 hores 
Lloc: Sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral i Moliné, presidenta  
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident 
- Pere Planes i Planes, vicepresident 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Miquel Mas i Miró, conseller 
- Emili Segon i 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 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: 
 
Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d’Organyà 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d’Aguilar 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
 
Ordre del dia: 
 
1. Acta de la sessió anterior. 
2. Expedient sobre modificació de crèdits al Pressupost de 1998. 
3. Proposta d’aprovació d’una operació de tresoreria. 



4. Proposta de modificació del conveni de cooperació entre els consells comarcals del 
Pallars Sobirà i l’Alt Urgell per a la gestió del servei de transport de viatgers Sort-la Seu 
d’Urgell i viceversa. 
5. Conveni marc de col.laboració entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
6. Conveni de cooperació entre el Departament de Governació i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell per a l’actualització de l’enquesta sobre infraestructura i equipament local. 
7. Presa de coneixement de la contractació temporal, per motius de màxima urgència, 
del Sr. Ignasi Reques i Blanc, com a enginyer de camins, canals i ports al servei de la 
corporació. 
8. Donar compte dels decrets de presidència i dels acords de la Comissió de Govern. 
9. Despatx oficial i informes de presidència. 
10. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l’acta de la sessió anterior corresponent al 30 de juliol 
d’enguany, i a proposta del conseller Sr. Mas Bentanachs, s’acorda suprimir l’últim incís 
del paràgraf 3 de la pàgina 7 de l’esborrany de l’acta que diu "... i, per tant, de l’estament 
polític que governa”, en tractar-se d’una expressió que no va emprar en cap moment el 
conseller esmentat en el curs del debat . 
  
 
2. EXPEDIENT SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE 1998 
 
Es presenta a l’examen i aprovació del Ple l’expedient núm. 2/98, 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 matèria 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, per majoria de 15 vots a favor, cap en contra i les 
abstencions dels 3 membres corporatius del PSC, 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, per un 
import de 32.718.552 PTA, segons l’informe de la intervenció comarcal que acompanya 
l’expedient. 
 
Segon. Aprovar ampliacions de crèdit de diferents partides ampliables relacionades 
expressament en les bases d’execució del pressupost de l’entitat de l’exercici 1998, per 
un import de 3.339.449 PTA 
 



Tercer. Continuar la tramitació de l’expedient 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. 
 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA 
 
S’examina la proposta presentada pel conseller delegat de l’àrea de finances, Sr. Orrit, 
sobre la necessitat de concertar, amb caràcter urgent, una operació de tresoreria en 
base a les dades següents: 
 
A. Pòlissa de crèdit 
 
- Import de l’operació............................................................. 40.000.000,- PTA 
- Termini................................................................................. 1 any 
- Tipus d’interès....................................................................  Fix o bé referenciat al 
MIBOR   
- Revisió tipus.......................................................................  Trimestral 
- Comissions de l’operació 
 
B. Tipus d’interès de saldos creditors 
 
C. Comissions d’operativa: 
 
- Transferències per operacions  
- Nòmina 
- Xecs bancaris 
- Altres a tenir en compte 
 
D. Col.laboració en la realització d’activitats de promoció sociocultural a la comarca 
 
Vist el certificat de l’interventor, unit a la proposta, que acredita que l’import de l’operació 
a concertar no excedeix del 30 % dels ingressos liquidats per operacions corrents en el 
darrer exercici liquidat corresponent a l’any 1996. 
 
Vistos els articles 52 i 53 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en la nova redacció que resulta de la Llei 13/1996, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 18 membres corporatius presents a la 
sessió i mitjançant el quòrum de majoria absoluta de l’article 47.3 g) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la concertació d’una operació de tresoreria per un import de 
40.000.000,- de pessetes, en les mateixes condicions que es preveuen en la proposta 
presentada per la Comissió de finances. 
 
Segon. Lliurar consulta a les diferents sucursals d’entitats bancàries de la comarca als 
efectes de presentació d’ofertes. 
 



Tercer. Facultar ampliament la presidenta de la corporació perquè, mitjançant l’informe 
previ de la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior, pugui contractar  
l’operació amb aquella entitat que ofereixi unes millors condicions econòmiques i 
financeres per als interessos de la corporació comarcal, i subscriure amb la 
seleccionada els documents necessaris per a la formalització del crèdit. 
 
Quart. Afectar en garantia de la devolució del crèdit i de les despeses financeres que 
l’operació comporta, la dotació econòmica provinent del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya en la part que sigui necessària per a cobrir la devolució del prèstec i el cost 
de l’operació.  
 
 
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE ELS 
CONSELLS COMARCALS DEL PALLARS SOBIRÀ I L’ALT URGELL PER A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS SORT-LA SEU D’URGELL I 
VICEVERSA. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell signà, amb data 7 de juliol de 19987, un 
conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a posar en 
funcionament un servei discrecional de transport de viatgers amb reiteració d’itinerari i 
cobrament individual entre les poblacions de Sort i la Seu d’Urgell, i viceversa. 
 
Atès que a l’empara del dit conveni i previ el corresponent expedient de contratació per 
procediment negociat formalitzat a l’efecte, la presidenta de la corporació, mitjançant 
decret núm. 13/97 adjudicà la prestació i gestió del servei a l’industrial taxista Sr. Lluís 
Obiols i Capdevila. 
 
Atès que, en haver transcorregut un any de vigència del contracte i convenir als 
interessos d’ambdues parts prorrogar-lo, d’acord amb el que preveu la clàusula 8 del 
plec de condicions administratives i particulars que regeix el dit contracte, es considera 
oportú, per motius d’interès públic i tenint en compte el que aconsella l’experiència 
acumulada durant el període de funcionament del servei, operar alguns canvis en la 
forma de prestar-lo referits a la freqüència i als horaris de servei. 
 
Atès que simultàniament caldrà fer una revisió del preu del billetatge repercutit als 
usuaris del servei per tal d’adaptar-lo a la realitat del cost de la prestació i de mantenir 
l’equilibri econòmic i financer del contractista. 
 
El Ple del Consell Comarcal, vist l’informe del secretari de la corporació i per 
assentiment dels 18 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Prorrogar per un any, de mutu acord amb el contractista, el contracte amb el Sr. 
Lluís Obiols i Capdevila, per a la prestació del servei públic de transport discrecional de 
viatgers amb reiteració d’itinerari i cobrament individual entre la Seu d’Urgell i Sort  
 
Segon. Modificar per raons d’interès públic, de mutu acord amb el Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà i a l’empara dels articles 102 i 213 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques, i 114 del Text Refòs aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, algunes de les condicions que regulaven el 
contracte referents a la freqüència del servei i horaris en els termes següents: 
- Freqüència del servei: dilluns i divendres 



 
- Horari del servei: sortida de Sort: a les 17,30 hores 
                               sortida de la Seu d’Urgell: a les 19,30 hores. 
 
Tercer. Revisar, per tal de mantenir l’equilibri econòmic del contractista, i a l’empara de 
l’article 104 de la Llei 13/1995, el preu del contracte referent al cobrament individual del 
billetatge als usuaris, que passarà a ser de 35 a 50 ptes quilòmetre. 
 
Quart. Revisar, de mutu acord amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, la clàusula 
segona del conveni de cooperació subscrit entre ambdues Administracions per a la 
gestió del servei, en el sentit d’ampliar, en la quantitat que s’acordi, l’aportació 
econòmica que cada Consell Comarcal s’ha compromés aportar per a contribuir al 
finançament del servei.   
 
Cinquè. Facultar la presidenta de la corporació, M. Dolors Majoral Moliné, per a 
subscriure amb el contractista el nou contracte que resulti de les modificacions 
acordades.  
 
 
5. CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CENTRE TECNOLÒGIC 
FORESTAL DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL. 
 
La presidenta sotmet a la consideració del Ple el projecte de conveni marc de 
col.laboració entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell amb la finalitat de participar en el desenvolupament del projecte CUANTS, 
relatiu a la formació dels actius en els diversos sectors productius que participen sòcio-
econòmicament del desenvolupament de les comarques de muntanya de Lleida. 
 
El Ple del Consell comarcal considera d’interès incorporar la comarca de l’Alt Urgell al 
projecte esmentat i per assentiment de tots els presents ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el conveni marc de col.laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya per tal de participar en el desenvolupament del projecte CUANTS i adherir-se 
a totes les clàusules del conveni. 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació, Sra. M. Dolors Majoral i Moliné per a la 
formalització, signatura i seguiment de l’esmentat conveni.  
 
Tercer. Trametre al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya certificat d’aquest acord. 
 
 
6. CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL PER A L’ACTUALITZACIÓ DE 
L’ENQUESTA SOBRE INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT LOCAL. 
 
Vist el projecte de conveni de cooperació entre el Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’actualització de 
l’enquesta sobre infraestructura i equipament local (IAEL). 
 



Atès que en el cas de la nostra comarca l’objectiu d’aquest conveni és definir els termes 
de col.laboració de les institucions signants amb la finalitat d’actualitzar la informació 
continguda en l’EIEL dels municipis de l’Alt Urgell. 
 
Atès que l’EIEL contitueix un important punt de referència i és un instrument molt valuós, 
tant pel que fa al seu caràcter d’inventari sobre el parc d’infraestructures i equipaments 
locals existent, com per la visió que dóna respecte dels dèficits i mancances que la 
configuren com una eina indispensable a l’hora d’actualitzar els Programes d’actuació 
comarcal. 
 
Atès que mitjançant aquest conveni, el Consell Comarcal com a ens receptor més 
immediat de les necessitats dels municipis que integren la seva comarca, assumeix un 
protagonisme molt important en els treballs tècnics d’actualització de l’IAEL i contribueix, 
d’aquesta manera, a potenciar el seu caràcter d’ens supramunicipal i la seva funció de 
servir de suport tècnic als ajuntaments de la comarca. 
 
A proposta de la presidència, el Ple, per unanimitat dels 18 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, en tots els seus termes, el conveni de cooperació amb el Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya per a l’actualització de l’enquesta sobre 
infraestructura i equipament local. 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació, Sra. M. Dolors Majoral i Moliné, per a la 
formalització, signatura i seguiment de l’esmentat conveni. 
 
Tercer. Trametre a la Direcció General d’Administració Local certificat d’aquests acords. 
 
 
11. ASSUMPTE D’URGÈNCIA 
 
Vist el projecte de conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a la gestió 
d’expedients de les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació a la comarca. 
 
Atès que amb aquest conveni es pretén imprimir una major flexibilitat i eficàcia en la 
tramitació dels expedients que fan referència a les cèdules d’habitabilitat de segones i 
posteriors ocupacions dels habitatges de la nostra comarca. 
 
Atès que és d’interès per a aquesta administració apropar els serveis administratius als 
ciutadans i facilitar les gestions que aquests han de dur a terme fent més àgil i menys 
dilatòria la tramitació. 
 
A proposta de la presidència, el Ple, mitjançant l’assentiment dels 18 membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, en tots els seus termes, el conveni entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, per a la gestió d’expedients de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació a la 
comarca. 
 



Segon. Facultar la presidenta de la corporació, Sra. M. Dolors Majoral i Moliné, per a la 
formalització, signatura i seguiment de l’esmentat conveni. 
 
Tercer. Trametre a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge certificat d’aquest 
acord. 
  
 
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. 999132 al núm. 
999135, i comprèn un total de 4 folis, numerats del 24 al 27. 
 
La Seu d'Urgell, 18 de desembre de 1998 
 
El secretari 


