
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 3/99 
Caràcter: ordinària , en primera convocatòria 
Data:  25 de maig de 1999 
Durada: de 22  a 23,20  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 
- 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 
- Jordi Sinfreu i Pascuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila,conseller  
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich,conseller 
 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari. 
 
Consellers que excusaren la seva assistència 
 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
 
Alcaldes presents: 
 
- 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.  Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del compte general 1998. 
3. Rectificació de l’Inventari al 31-12-1998. 
4. Conveni entre EADOP i el Consell Comarcal per a la venda de publicacions.  
5. Conveni de col.laboració amb el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. 
6. Proposta d’encomanar a IAUSA actuacions envers el “Projecte de represa de 

l’embassament de Rialb i ordenació de l’entorn”. 
7. Protocol addicional al conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques sobre transport a la demanda 1999. 



8. Creació servei transport a la demanda entre Oliana i Coll de Nargó. 
9. Sol.licitud pròrroga abocador “Llau de la Trobada”. 
10. Ratificació del Decret de presidència núm. 6/99 Conveni amb el Servei Català de la 

Salut per consultoris mèdics. 
11. Ratificació del Decret de presidència núm. 7/99 Conveni amb els ajuntaments per 

consultoris mèdics.  
12. Ratificació del Decret de presidència núm. 8/99 sobre aprovació clàusules 2a. i 3a. 

conveni entre el Departament de Sanitat, el Servei Català de la Salut i el Consell 
Comarcal. 

13. Bases concessió beques socials de menjador. 
14. Addenda al conveni amb el Departament d’Ensenyament sobre delegació de 

competències. 
15. Creació línia transport escolar N-260 a Toloriu i aprobació plec de clàusules 

administratives particulars que regiran la contractació de la línia. 
16. Conveni amb ajuntaments sobre delegació competències municipals en matèria de 

senyalització turística. 
17. Sol.licitud a GALAUS de subvenció pel finançament de la senyalització turística. 
18. Donar compte del recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de 

Ribera d’Urgellet contra acord del Ple del Consell Comarcal disposant l’execució 
d’aval. 

19. Delegació de competències a la Comissió de Govern per a informar les sol.licituds 
d’actuacions als consultoris municipals. 

20. Donar compte dels decrets de presidència i principals acords de la Comissió de 
Govern. 

21. Despatx oficial i informes de presidència. 
22. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords:  
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Per unanimitat, és aprovada l’acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 1998 
 
El ponent de l’àrea de Finances i Règim Interior, Sr. Joan Orrit i Armengol, presenta a la 
consideració del plenari corporatiu el compte general de l’exercici 1998 integrat pel de la 
pròpia entitat i el de la societat pública mercantil Inciatives Alt Urgell SA (IAUSA), format 
per la intervenció comarcal, rendit per la presidenta i informat per la Comissió Especial 
de Comptes en sessions de 14 i 25 de maig d’enguany. 
 
El Sr. Orrit facilita un breu resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació 
de l’exercici, del qual resulta un romanent possitiu de tresoreria per import de 4.160.535 
ptes. Els informes de la Comissió han estat favorables a l’aprovació del Compte sense 
haver-hi cap vot particular, i durant el període d’informació pública que finalitzarà el 
proper 28 de maig, no s’ha presentat fins ara, cap reclamació ni observació, per la qual 
cosa el ponent sol.licita del Ple l’aprovació del Compte General de l’exercici 1998, si bé 



condicionat a què durant els dies que resten per acabar l’exposició pública no s’incopori 
a l’expedient cap reclamació, al.legació o suggeriment, circumstància  que, en el cas de 
produir-se, obligaria a tornar a sotmetre al Ple l’aprovació definitiva del compte, previ el 
dictamen preceptiu de la Comissió Especial de Comptes.  
 
Amb aquesta excepció i sotmès a deliberació el dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes, s’obre un torn de paraules en el que intervé pel grup d’ERC el representant, 
Sr. Colom Pich, per a resaltar el volum tan important que presenta l’estat d’ingressos  
pendents de cobrament que contrasta amb el de despeses pendents de pagament, i 
demana que es prenguin les mesures adients perquè les gestions d’aquests cobraments 
pendents s’accelerin, cosa de la qual el funcionari coordinador de l’àrea pren l’oportuna 
constància tot manifestant que en les pròximes reunions de la Comissió Informativa 
s’anirà donant informació puntual de les reduccions produïdes per aquest concepte . 
 
A continuació, la presidenta sotmet a votació ordinària el compte general de l’exercici de 
1998 i el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió Especial de 
Comptes, ho aprova per assentiment dels 12 membres corporatius presents a la 
sessió.   
 
 
3. RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI AL 31-12-1998 
 
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 1998, l’import del qual queda fixat en 712.100.569 PTA, 
en incorporar-hi les altes, que ascendeixen a 6.523.894 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. 
 
 
 
 
4. CONVENI ENTRE EADOP I EL CONSELL COMARCAL PER A LA VENDA DE 
PUBLICACIONS 
 
Vist el projecte de conveni entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de 
la Generalitat de Catalunya (EADOP) i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’objecte del 
qual és regular les condicions de venda, a través del Consell, de les publicacions 



editades pels departaments de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes 
autònoms. 
 
Atès que les condicions d’aquest conveni satisfan els interessos d’ambdues parts i, 
específicament, l’ens comarcal, que actua d’intermediari en la venda, es veurà afavorit 
amb la prestació d’aquest servei, ja que L’EADOP facturarà al Consell Comarcal les 
unitats venudes al preu de venda al públic, amb un 30 % de descompte en concepte de 
comissió de venda.  
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la presidència, acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell per a la venda de les publicacions editades pel Departament de la Generalitat de 
Catalunya i els seus organismes autònoms. 
 
Segon. Facultar la Il.lma. Sra. Presidenta de la corporació comarcal per a la signatura 
del conveni.  
 
 
5. CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA, 
COMERÇ I TURISME 
 
La presidenta informa que com a preparació del conveni a formalitzar amb el 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, amb vista a 
la cooperació econòmica que presta el dit Departament per al desenvolupament del 
projecte “Centre d’Integració de telecomunicacions avançades”, el Consell Comarcal, 
mitjançant escrit del 30 de març d’enguany, va cursar al Departament la documentació 
necessària per a cobrir el finançament del projecte consistent en l’establiment de  
diferents punts d’informació turística -quioscs d’informació- dintre del qual s’inclouen les 
despeses de personal (tècnic de turisme i tècnic d’informàtica), de material i de 
manteniment que aquest servei comporta. 
 
Els presents acordaren donar-se per assabentats de la informació facilitada i autoritzar 
la Sra. presidenta per a signar el conveni de cooperació econòmica amb el Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya a fi de dur a terme, dintre 
del programa CITA, l’actuació sol.licitada pel Consell Comarcal per a l’establiment de 
punts d’informació turística -quioscs d’informació-. 
 
 
 
 
6. PROPOSTA D’ENCOMANAR A IAUSA ACTUACIONS ENVERS EL “PROJECTE 
DE REPRESA DE L’EMBASSAMENT DE RIALB I ORDENACIÓ DE L’ENTORN” 
 
A proposta de la presidència, per assentiment de tots els membres corporatius presents, 
s’acorda encomanar a l’entitat pública comarcal Iniciatives Alt Urgell SA (IAUSA), el 
seguiment d’actuacions necesàries, a través dels seus serveis tècnics, per a endegar el 
projecte anomenat “Represa de l’embassament de Rialb i ordenació de l’entorn”. 
 
 



7. PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES SOBRE TRANSPORT A LA DEMANDA 1999.  
8. CREACIÓ SERVEI TRANSPORT A LA DEMANDA ENTRE OLIANA I COLL DE 
NARGÓ  
 
A proposta de la Presidència, s’acorda tractar conjuntament aquests dos punts de l’ordre 
del dia per raó de la interconnexió existent entre els dos temes a tractar. 
 
La Sra. presidenta sotmet al plenari comarcal el protocol addicional al conveni entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, l’objecte del qual és estendre els efectes per a l’any 1999 del conveni formalitzat 
el 13 de juliol de 1998, entre ambdues institucions per a l’aplicació del Pla de serveis de 
transports de viatgers per carreteres de l’Alt Urgell tot determinant les actuacions a 
desenvolupar durant el present exercici. 
 
En aquest sentit, la presidenta assenyala que, a més dels serveis actualment existents, 
s’ha vist la conveniència de crear una nova línia de transport a la demanda OLIANA-
COLL DE NARGÓ-LA SEU D’URGELL que donaria satisfacció a un gran nombre 
d’usuaris i principalment facilitaria el transport dels alumnes i pares d’alumnes dels 
diferents centres docents d’aquestes poblacions. La proposta de la Cia. Alsina Graells, 
concessionària de la línia regular, és de fer-se càrrec d’aquest servei pel preu anual 
d’1.525.000 ptes, com així s’ha comunicat també al Servei Territorial del Departament. 
 
En conseqüència, la presidenta proposa al Ple l’aprovació de l’addenda al conveni en la 
qual s’inclogui aquest nou servei. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat  dels 12 membres corporatius presents a la 
sessió, acorda: 
 
Primer. Crear un nou servei de transport a la demanda que cobreixi la ruta Oliana-Coll 
de Nargó-La Seu d’Urgell i viceversa, i autoritzar la presidenta de la corporació perquè 
fixi amb l’empresa concessionària del servei les condicions i preu del contracte, i realitzi 
totes les gestions necessàries per a l’efectivitat d’aquest servei, incloent, si cal la 
signatura d’un conveni amb el Departament i/o amb l’empresa concessionària. 
 
Segon. Aprovar el protocol addicional al Conveni entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a l’aplicació durant 
l’exercici 1999 del Pla de serveis de transport de viatgers per carretera de la comarca, 
incluint a la relació inicial del protocol el nou servei creat entre Oliana-Coll de Nargó-La 
Seu d’Urgell i viceversa. 
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei Territorial de Transports de Lleida per a 
l’oportuna constància i efectes. 
 
 
9. SOL.LICITUD DE PRÒRROGA PER L'ABOCADOR “LLAU DE LA TROBADA” 
 
El Sr. Rossend Espunyes i Bullich, mitjançant escrit de data 19-4-99 adreçat al Consell 
Comarcal, sol.licita un any de pròrroga per a poder continuar reomplint i fer l’acabament 
de la restauració de l’abocador de pedres i terres que explota a l’indret anomenat “Llau 
de la Trobada“, del municipi de Montferrer i Castellbó. 
 



Es llegeix l’informe emès per l’enginyer tècnic de la corporació, Sr. Godofredo Garcia 
Grasa, sobre l’estat en què es troba ara com ara aquest abocador respecte a la 
superfície que encara resta per reomplir i el curs que segueixen els treballs de 
restauració, i considera oportú accedir a la pròrroga sol.licitada, tenint en compte la 
capacitat de l’abocador i que els treballs realitzats s’estan desenvolupant de forma 
correcta. 
 
Es comenta la proposta, i el Sr. Solans Navarro intervé per fer constar que són  
continuades les pròrrogues sol.licitades pel promotor al llarg d’aquests darrers anys, que 
és ja hora que finalitzi aquesta activitat i que aquesta sigui l’última pròrroga que s’atorgui 
ja que, com alcalde del municipi afectat, és receptor de les queixes que li formulen 
alguns veïns com a conseqüència de les molèsties que produeixen les emissions 
continuades de pols i els sorolls. 
 
La presidenta fa l’observació de què li pertoca a l’Ajuntament exercir les seves 
competències en el tema de les llicències, no obstant el qual entèn que aquestes 
pròrrogues demanades pel particular cal acceptar-les si a canvi d’aquest ajornament els 
treballs de restauració es fan correctament, com es dedueix de l’informe del tècnic. 
 
Sense cap més intervenció en aquest tema, el Ple del Consell Comarcal, a proposta de 
la Sra. presidenta, acorda, per assentiment unànim de tots els membres corporatius 
presents a la sessió: 
 
Primer. Concedir al Sr. Rossend Espunyes i Bullich una pròrroga d’1 any per acabar 
d’omplir i fer les obres de restauració de l’abocador de pedres i terres “Llau de la 
Trobada“, ubicat al terme municipal de Montferrer i Castellbó. 
 
Segon. Aquesta pròrroga, que finalitzarà el dia 25 de maig de l’any 2000, es sotmetrà 
als requisits següents: 
 
- Cal realitzar un canvi de pendent més fort respecte la feixa superior, per tal d’arribar a 
la cota prevista de finalització, segons el projecte presentat. 
 
- Cal tenir en compte que no es podrà reomplir una franja de 20 metres des de la Llau de 
la Trobada, i que en aquest punt, s’haurà de realitzar una escullera de protecció i 
contenció amb blocs de pedra de 800 kg, i una alçada màxima entre 3 i 4 metres, punt 
des del qual s’iniciarà la feixa inferior per a omplir fins a morir amb el tal.lús existent 
actualment. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’interessat i a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó, 
per a l’oportuna constància   
 
 
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 6/99 CONVENI AMB EL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER ALS CONSULTORIS MÈDICS 
 
Mitjançant l’assentiment dels membres corporatius presents a la sessió, s’acorda 
ratificar el Decret de la Presidència núm. 6/99, en virtut del qual es resolt aprovar per a 
l’any 1998, un nou conveni entre el Servei Catatà de la Salut i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell, l’objecte del qual és d’encomanar a l’ens comarcal la gestió dels convenis a 
subscriure amb els ajuntaments de la comarca, relatius a instrumentar la col.laboració 



del Servei Català de la Salut en les despeses de manteniment dels consultoris locals de 
titularitat municipal; també s’acorda facultar la presidenta de la corporació per a signar el 
dit conveni i realitzar totes les gestions que siguin necessàries per a la seva efectivitat. 
 
 
11. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM.7/99 CONV. 
AJUNTAMENTS CONSULTORIS MÈDICS  
 
Mitjançant l’assentiment dels membres corporatius presents a la sessió, s’acorda 
ratificar el Decret de la Presidència núm. 7/99, en virtut del qual es resolt aprovar per a 
l’any 1998, els convenis a subscriure amb els ajuntaments de la comarca que disposen 
de consultoris locals de titularitat municipal, amb l’objectiu d’instrumentar la col.laboració 
del Servei Català de la Salut en les despeses de manteniment dels dits consultoris, i 
facultar la presidenta de la corporació per a la signatura dels respectius convenis i 
realitzar totes les gestions necessàries per a la seva efectivitat.  
 
 
12. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 8/99 SOBRE APROVACIÓ 
DE LES CLÀUSULES 2A. I 3A. AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
SANITAT, EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I EL CONSELL COMARCAL. 
 
Vistes les clàusules addicionals segona i tercera al conveni establert amb data 30 de 
maig de 1994, entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social, el Servei Català de la 
Salut i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Ple del Consell Comarcal, per assentiment, 
acorda ratificar el Decret de Presidència núm. 8/99, pel qual es resolt aprovar ambdues 
clàusules addicionals, la primera referent a fixar les activitats a desenvolupar i la 
contraprestació econòmica pel període d’1 de gener a 31 de desembre de 1998, i la 
segona, a l’elaboració d’un pla d’acció per a la prevenció dels rics derivats de 
l’anomenat “efecte 2000”, i executar totes les actuacions que s’hi incloguin. 
 
 
13. BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES SOCIALS DE MENJADOR 
 
Són presentades a l’examen i aprovació dels membres corporatius presents les bases 
elaborades pels responsables de l’equip tècnic dels Serveis Socials d’Atenció Primària 
de l’Alt Urgell i que regulen els criteris d’aplicació i atorgament de les beques socials de 
menjador per als centres docents radicats a la comarca. 
El vicepresident de l’àrea de serveis públics, Sr. Solans i Navarro, assenyala que 
aquestes bases són una conseqüència de la necessitat d’establir un sistema més 
racional d’adjudicació a la vista de l’increment de les demandes i amb l’objectiu 
d’objectivitzar i unificar més la distribució de les ajudes; en aquesta línia, i partint de les 
diferents problemàtiques familiars contemplades, s’estableix un barem basat en 
paràmetres econòmics, en el qual desapareix la quantitat fixa que abans regia per 
alumne per a introduir una regulació de l’ajuda d’acord amb la capacitat econòmica de 
cada família, mitjançant l’estimació de la renda per càpita mensual. Aquesta, diu el Sr. 
Solans, constitueix la principal innovació de la normativa amb la intenció de fer prevaldre 
per d’amunt de tot els criteris de justícia distributiva. 
 
Amb aquesta exposició, la presidenta sotmet al consistori l’aprovació d’aquestes bases, i 
el Ple del Consell Comarcal, per assentiment, acorda aprovar, a tots els efectes, les 



bases que han de regular en el futur l’adjudicació de beques socials de menjador 
escolar. 
  
 
14. ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT SOBRE 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
El vicepresident de l’àrea de serveis públics, Sr. Solans i Navarro, informa al Ple de 
l’annex tramès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
comprensiu dels recursos econòmics que es preveu transferir al Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell per a la gestió del transport escolar i per a la gestió del servei escolar de 
menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. Destaca l’increment 
experimentat en la transferència d’aquests recursos com a conseqüència especialment  
de l’assumpció per part del Consell Comarcal, a partir de present exercici, de 
competències en el servei de menjador escolar, i demana al Ple que presti la seva 
aprovació al conveni. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, tot considerant que els recursos previstos per a l’exercici 
es corresponen amb les necessitats actuals de la nostra comarca, per unanimitat i 
adherint-se al dictamen de la Comissió de l’àrea, acorda :  
 
Primer. Aprovar i prestar la seva conformitat a la previsió d’annex tramès pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, comprensiu dels recursos 
a transferir al Consell Comarcal per a la gestió del servei de transport escolar i per a la 
gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
Segon. Facultar la presidenta de la corporació comarcal, M. Dolors Majoral i Moliné, per 
a la signatura del conveni a formalitzar amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya     
 
 
15. CREACIÓ D'UNA LÍNIA DE TRANSPORT ESCOLAR DE LA N-260 A TOLORIU I 
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE 
REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LA LÍNIA. 
 
Per tal de satisfer, de cara al proper curs escolar 1999-2000, les necessitats de transport 
escolar que afecten a una part de la zona nord de la comarca, la presidenta considera 
oportú proposar al Ple de la corporació que autoritzi, en virtut de les facultats delegades 
a la comarca en matèria de transport escolar, la creació d’un nou servei de transport 
escolar Toloriu-Bar fins a empalmar amb la línia de transport escolar existent Prullans-la 
Seu d’Urgell (Pont d’Ardaix) i que es comuniqui aquest acord a la Delegació Territorial 
d’Ensenyament a Lleida. Així mateix, la presidenta proposa al Ple que aprovi el plec de 
claùsules administratives particulars per a l’adjudicació de l’esmentat servei mitjançant  
procediment negociat per raó de la quantia del contracte. 
 
I el Ple del Consell Comarcal, vist l’informe del secretari de la corporació i adherint-se al 
dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Públics, per unanimitat dels 12 
membres corporatius presents a la sessió, acorda: 
 
Primer. Crear una nova línia per a la prestació del servei de transport escolar, amb 
l’itinerari següent: 



 
- Toloriu-Bar fins empalmar amb la N-260 (Pont d’Ardaix) 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació Territorial d’Ensenyament a Lleida, als 
efectes de l’oportuna constància i autorització dels fons necessaris per a fer front a les 
despeses del nou servei de transport escolar. 
 
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació 
d’aquest servei, mitjançant procediment negociat, i seguint els tràmits que estableix la 
normativa contractual vigent. 
 
 
16. CONVENI AMB AJUNTAMENTS SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA 
17. SOL.LICITUD A GALAUS DE SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ TURÍSTICA 
 
Atès que el consorci GALAUS, ens gestor local de la iniciativa comunitària LEADER II 
per l’àmbit territorial delimitat pels municipis de la zona sud de la comarca de l’Alt Urgell, 
té oberta la convocatòria d’ajuts a inversions no productives les quals, en el supòsit 
d’actuacions que afectin el conjunt dels municipis de la zona, poden ser íntegrament 
finançades amb càrrec a les mesures de la iniciativa esmentada. 
 
Atès que de comú acord entre els representants de tots els ajuntaments de la zona i del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, s’ha considerat convenient dur a terme una actuació 
global de senyalització d’indrets d’interès turístic i social i que l’entitat adequada per fer-
ho és el Consell Comarcal. 
 
Atès que aquest efecte, d’acord amb l’article 26.1.b) de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre 
l’organització comarcal de Catalunya, la comarca pot exercir competències municipals 
per delegació o conveni. 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la presidenta i per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, acorda: 
Primer. Aprovar el projecte de conveni tipus a formalitzar amb els diversos ajuntaments 
de la zona sud de la comarca, sobre delegació de competències municipals en favor del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en matèria d’actuació de senyalitzacions dintre i fora de 
la zona urbana de cada municipi. 
 
Segon. Acceptar les competències municipals que en aquesta matèria pugui acordar 
delegar en favor del Consell Comarcal cadascun dels ajuntaments afectats pel programa 
LEADER II. 
 
Tercer. Facultar la presidenta de la corporació perquè assistida del secretari, signi amb 
cadascun dels ajuntaments el corresponent conveni i faci tots els tràmits que siguin 
necessaris amb vista a llur efectivitat. 
 
Quart. Sol.licitar al consorci GALAUS una subvenció per a poder fer front a les 
despeses de finançament de l’actuació. 
 
 



18. DONAR COMPTE DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT 
PER L’AJUNTAMENT DE RIBERA D’URGELLET CONTRA ACORD DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DISPOSANT L’EXECUCIÓ D’AVAL. 
 
Els presents acorden donar-se per assabentats i informats sobre el contingut del Decret 
núm. 5/99 de la presidència de la corporació, en virtut del qual, i fent ús de la facultat 
que en matèria de l’exercici d’accions judicials i administratives en cas d’urgència li 
atorga l’article 14-1-e) de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de 
Catalunya, es resolt remetre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’expedient 
administratiu derivat del recurs contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de 
Ribera d’Urgellet contra l’acord del Ple del Consell Comarcal sobre l’execució d’un aval 
que garantia el pagament del 10 % del cost d’execució de l’obra “Carretera d’accés a 
Castellar de Tost” contractada pel Consell Comarcal l’any 1994. 
 
 
19. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA COMISSIÓ DE GOVERN PER A 
INFORMAR LES SOL.LICITUDS D’ACTUACIONS ALS CONSULTORIS MUNICIPALS 
 
A proposta de la presidència, i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió, el Ple acorda delegar en la Comissió de Govern el lliurament de l’informe 
preceptiu del Consell Comarcal previst en la base 6.1 de l’annex a l’Ordre de la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 
2875 de 26.4.1999) per la qual es publica la convocatòria de subvencions a la 
construcció, l’ampliació, el remodelatge i l’equipament de consultoris locals de titularitat 
municipal en l’àmbit territorial de la Regió Sanitària de Lleida per a l’exercici de 1999. 
 
 
20. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I PRINCIPALS ACORDS 
DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
La presidenta informa al Ple dels principals acords adoptats per la Comissió de Govern 
a la darrera sessió celebrada el dia 17 del mes que som. 
21. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
La Sra. presidenta informa sobre els següents temes d’interès comarcal: 
 
- Reunió a la ciutat espanyola de Córdoba per a discutir el projecte europeu LEADER III. 
Es va demanar que aquest programa sigui més ampli i que inclogui tota la comarca de 
l’Alt Urgell a diferència del LEADER II que es limitava a actuacions en la zona sud de la 
comarca. 
 
- Reunió a la ciutat de Jaca per a discutir el programa europeu INTERREG 3 per a 
zones frontereres. Es va acordar insistir tant als organismes de l’Estat espanyol com als 
de la Unió Europea sobre la necessitat d’establir una distribució proporcional més 
racional i justa entre les subvencions que reben les regions frontereres amb Portugal,  
que són molt més elevades que les que reben les regions frontereres amb França.   
 
 
22. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, no es produeix cap intervenció. 



 
 
23. ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
A proposta de la presidenta, i mitjançant el quòrum de majoria absoluta que determina 
l’article 100.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, els 
presents acordaren ampliar l’ordre del dia de la sessió, amb els punt d’urgència següent: 
 
23.1. Vista l’Ordre de la Conselleria de Justícia, de 29 d’abril de 1999 (DOGC núm. 2884 
de 7.5.1999) per la qual es publica convocatòria per a l’establiment de convenis i 
l’atorgament de subvencions en matèria de serveis socials d’atenció a la infància a 
ajuntaments, consells comarcals i entitats d’iniciativa social de Catalunya. 
 
Atès que la finalitat d’aquesta convocatòria és de coordinar, col.laborar i cooperar amb 
el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en la prestació dels serveis 
socials d’atenció a la infància i als joves tutelats per l’Administració de la Generalitat en 
arribar a la majoria d’edat. 
 
Atès que l’acció social en què es tradueix aquesta col.laboració és d’interès primordial 
per a la comarca en afectar a la millora de la qualitat de vida d’un col.lectiu important de 
la població, molt necessitat de protecció i ajut. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió de Serveis Públics, 
per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, acorda: 
 
Primer. Acollir-se el Consell Comarcal de l’Alt Urgell als beneficis derivats de l’Ordre del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de data 29 d’abril de 1999, i en 
conseqüència, sol.licitar la formalització del corresponent conveni amb vigència per a 
l’any 1999. 
 
Segon. Sol.licitar l’oportuna subvenció en la quantia màxima autoritzada, per tal de fer a 
la despesa derivada dels serveis a prestar. 
 
Tercer. Facultar la presidència de la corporació comarcal perquè pugui signar el conveni 
i fer totes les gestions i tràmits necessaris derivats de la convocatòria.     
 
 
23.2. Ateses les competències que en matèria de gestió del servei de menjador escolar i 
a partir del curs escolar 1999-2000, té atorgades el Consell Comarcal per delegació del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Sra. presidenta proposa 
que la gestió d’aquest servei referida al menjador escolar de la localitat de Tuixén sigui 
assumida pel Consell Comarcal, ja que fins ara era exercida mitjançant conveni entre el 
Departament d’Ensenyament i l’Associació de mares i pares d’alumnes del CEIP de 
Tuixén. 
 
En congruència amb aquesta proposta, el Ple del Consell Comarcal, mitjançant 
l’assentiment dels membres corporatius presents a la sessió, acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte de conveni amb l’Associació de mares i pares d’alumnes del 
CEIP de Tuixén per a la gestió per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell del servei de 
menjador escolar a la dita localitat. 



 
Segon. Proposar a l’esmentada Associació l’aprovació del conveni, i un cop comunicada 
llur acceptació i aprovació, autoritzar la presidència de la corporació comarcal perquè 
pugui signar el dit conveni i realitzar tots els tràmits necessaris per al seu compliment. 
 
 
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. 999160 al núm. 
999165, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 13 al 18. 
 
La Seu d'Urgell, 23 de juliol de 1999 
 
El secretari 


