
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2000 
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de juny de 2000 
Durada: de 22 h a 23.15 h 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartolomé Majoral i Moliné, conseller 
- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Jordi Brescó i Ruíz, conseller 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

- Montserrat Pagès Llop, secretària acc. 
 
També hi són presents: 
 
- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero i Maella, interventor 
 
Alcaldes presents: 
 
- Antonio Betriu Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà i Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Daniel Camps i Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del compte general de la corporació i entitats depenents de l'exercici 

1999. 
3. Rectificació de l'inventari a 31 de desembre de 1999. 



4. Conveni de col.laboració en matèria d'educació viària amb el Servei Català de 
Trànsit. 

5. Proposta d'aprovació de l'ordenança reguladora d'abocament d'aigües residuals al 
sistema de sanejament de l'EDAR de Montferrer. 

6. Proposta de creació d'una societat gestora de l'aeroport de l'Alt Urgell. 
7. Aprovació del protocol de col.laboració amb el Departament de Medi Ambient per 

promoure l'aplicació d'un sistema de qualificació ambiental en el sector turístic. 
8. Sol.licitud de pròrroga de l'abocador de terres "Llau de la Trobada". 
9. Proposta d'atorgament de la Creu de Sant Jordi al Sr. Simeó Miquel Peguera. 
10.Acord sobre la voluntat d'iniciar els tràmits per a la creació d'un consorci per a la   

promoció socioeconòmica. 
11.Sol.licitud de conveni amb el Departament de Justícia per al programa d'infància en 

situació de risc social.  
12.Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a 

l'adjudicació del concurs del servei de menjadors de l'IES J. Brudieu i convocatòria 
del corresponent concurs. 

13.Donar compte dels decrets de presidència i resolucions de gerència. 
14.Informes de Presidència. 
15.Precs i preguntes. 
 
 
1.  APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior amb dues esmenes del Sr. Mas: 
la primera al punt 6 paràgraf 6è, completant-lo i expressant el sentit del vot; i, la 
segona, incloure el text de la moció presentada pel PSC-PPP-PMC sobre transport i 
menjadors escolars, així com una precisió en el paràgraf 19è del mateix punt, que 
s'incorpora.  
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2.  APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 1999 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, presenta a la consideració del Ple el compte general de 
l'exercici 1999 integrat pel de la pròpia entitat i el de la societat pública mercantil 
Iniciatives Alt Urgell SA (IAUSA), format per la intervenció comarcal, rendit pel 
president i informat per la Comissió Especial de Comptes en sessions de 2 de maig i 
29 de maig d'enguany, i fa un breu resum sobre el resultat de la gestió 
pressupostària i liquidació de l'exercici, del qual resulta un romanent positiu de 
tresoreria per import de 1.118.958 ptes.  
 
Pren la paraula el Sr. Mijana Vilana, del grup del PP, i manifesta que el seu vot serà 
favorable. 
 
Pren la paraula el Sr. Vila Comellas, d'ERC i manifesta que el vot del seu grup serà 
favorable. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas Bentanachs i manifesta l'agraïment al gerent pel temps 
dedicat a les explicacions del compte, inclús fora d'hores de treball. A continuació 
manifesta també que sembla que s'està prenent la comptabilitat més seriosament i 
amb més rigor, la qual cosa fa que el sanejament iniciat adeqüi la comptabilitat a la 
realitat aprofitant la bonança de l'exercici 1999, regularitzant una part del pendent de 
cobrament que es podria considerar fum; tot i així manifesta que encara falta 



regularitzar alguna cosa i que potser queda un o dos anys d'esforç i rigor per a 
acabar de sanejar una part que es podria xifrar d'entre sis i nou milions de pessetes 
i recomana un esforç per posar al dia les finances del Consell, i, és per això, que 
anuncia que el vot del seu grup serà d'abstenció. 
 
Els informes de la Comissió han estat favorables a l'aprovació del Compte General, i 
durant el període d'informació pública que ha finalitzat el dia 7 de juny, no s'ha 
presentat cap reclamació ni observació. 
 
A continuació, el president sotmet a votació ordinària el compte general de l'exercici 
de 1999 i el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió 
Especial de Comptes, acorda aprovar-lo per majoria absoluta amb l'abstenció del 
grup del PSC-PPP-PMC.   
 
 
3. RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI AL 31-12-1999 
 
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 1999, l'import del qual queda fixat en 
696.069.114 ptes. 
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l'inventari, autoritzada per la 
secretària acc. i amb el vistiplau del president, 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 DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ VIÀRIA AMB EL 
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
 
El Sr. Bentanachs Vives explica que el Servei Català de Trànsit ha proposat al 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell la possibilitat que, a través de l'establiment del 
corresponent conveni, es cedeixi temporalment al Consell Comarcal una unitat mòbil 
de parc infantil destinada a l'aprenentatge de circulació viària per part dels escolars, 
ja que es considera important l'educació viària en la formació escolar dels infants 
amb l'objectiu de crear hàbits de conducta ciutadana que els ajudin a afrontar els 
problemes que afectin la seguretat viària, essent el parc infantil un material didàctic 
molt positiu per reforçar els objectius d'adquirir coneixements elementals sobre 
normes i senyals de trànsit. 
 



El Sr. Porta, gerent, explica que en el conveni s'estableix un punt sobre la 
contractació de monitors per a fer aquesta tasca, però que s'està en converses amb 
la Comissaria de Mossos d'Esquadra de la Seu d'Urgell perquè siguin ells els 
encarregats de fer les classes. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas Casals i manifesta que l'any passat, a l'escola 
d'Oliana, va ser un fracàs perquè el Servei Català de Trànsit només deixava el 
material i l'havia d'anar a buscar l'Ajuntament o l'escola. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que l'establiment d'aquest conveni no hauria 
d'interferir a la tasca que ja fa anys que realitza l'Ajuntament de la Seu a les escoles 
del municipi amb la Policia Local. 
 
El Sr. Porta explica, respecte el manifestat pel Sr. Tordesillas que a partir d'aquest 
Conveni seria el Consell l'encarregat d'aquest tema del trasllat del material, així 
mateix respecte el manifestat pel Sr. Mas explica que no es pretén interferir en les 
actuacions de cap ajuntament. 
 
Atès el Conveni proposat pel Servei Català de Trànsit; 
 
Atès que la Comissió Informativa de Governació i Finances ha informat 
favorablement l'establiment del conveni esmentat; 
 
Vist el disposat a l'article 14.1 a) de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, d'organització 
comarcal de Catalunya; 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la formalització de Conveni amb el Servei Català de Trànsit per a la 
cessió temporal d'una unitat mòbil de parc infantil de trànsit amb material didàctic 
destinat a l'educació viària. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit per poder procedir a la 
seva signatura. 
 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA 
D'ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA DE SANEJAMENT DE 
L'EDAR DE MONTFERRER 
 
Es retira el punt de l'ordre del dia. 
 
 
6. PROPOSTA DE CREACIÓ D'UNA SOCIETAT GESTORA DE L'AEROPORT DE 
L'ALT URGELL 
 
El Sr. Bentanachs explica que a partir de la reunió que es va mantenir al Consell 
Comarcal amb el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques el dia 17 de 
maig, es va proposar que en la gestió de l'aeroport de l'Alt Urgell hi participessin les 
administracions locals de la comarca, tant el mateix Consell Comarcal com els 
ajuntaments afectats, tot i que l'aportació econòmica que es fes hauria de ser 



pràcticament simbòlica, doncs la participació d'aquestes administracions hauria de 
servir per ajudar a impulsar el procés de posada en marxa de l'aeroport.  
 
Pren la paraula el Sr. Roca Martí, president, i manifesta que cas que el Govern 
Central decidís de gestionar-lo a través d'AENA, en principi no hi hauria d'haver cap 
problema pel fet d'haver iniciat aquests tràmits, els quals pretenen tirar endavant el 
funcionament de l'aeroport, de manera que no és tant important l'esforç econòmic 
que pugui suposar sinó que l'important és ser presents a la gestió de l'aeroport. 
 
Es llegeix la proposta d'acord que eleva al Ple la Comissió informativa 
d'Infraestructures i Medi Ambient. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas per exposar que en aquest tema encara falta que es 
pronunciïn els andorrans, i també manca determinar si la forma jurídica que es pugui 
preveure en els estatuts és l'instrument jurídic més convenient. 
 
El Sr. Fierro diu que el que s'ha de considerar important és manifestar la voluntat de 
la institució comarcal per ser presents a la gestió de l'aeroport. 
 
El Sr. Mas diu que potser s'hauria d'afegir a l'acord que l'adhesió a la societat es 
faria sempre que la societat fos l'instrument adequat per fer la gestió de l'aeroport. 
 
Vist el disposat a l'art. 247 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Únic. Manifestar la voluntat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell d'adherir-se a la 
creació d'aquesta societat a fi de ser presents en els òrgans que gestionaran un 
equipament que tanta importància ha de tenir pel desenvolupament econòmic i 
social de la nostra comarca, després d'haver estudiat i aprovat, si s'escau, els 
estatuts que encara han de redactar-se, i sempre que la societat sigui la fórmula 
jurídica adequada per a aquesta gestió. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT PER PROMOURE UN SISTEMA DE 
QUALIFICACIÓ AMBIENTAL EN EL SECTOR TURÍSTIC 
 
El Departament de Medi Ambient ha fet una proposta de col·laboració amb els 
consells comarcals de muntanya de l'Alt Pirineu per al foment de sistemes de 
qualificació ambiental en els establiments turístics, proposta que ha sorgit a partir de 
la presentació del nou Programa "Pirineus 2000". 
 
Per part del Consell Comarcal s'hauria, bàsicament, de promoure i facilitar el fer una 
selecció d'empreses turístiques i detectar aquelles empreses que podrien incloure´s 
al sistema de qualificació ambiental, i participar en la realització dels materials, 
divulgació i informació ambiental. 
 
El Sr. Brescó Ruíz pregunta que vol dir concretament: "detectar empreses del 
sector". 
 



El Sr. Porta respon que aquest punt es refereix a veure els requisits que s'han de 
complir per poder-ho oferir a les empreses i detectar aquelles empreses que s'hi 
podrien incloure inicialment per participar a la prova pilot. 
 
Atès el disposat a l'article 174 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda, 
 
Primer. Aprovar el protocol de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient, 
el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, el 
Consell Comarcal de la Cerdanya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà pel foment dels sistemes de qualificació ambiental en 
establiments turístics de l'Alt Pirineu. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Delegació Territorial de Medi Ambient per a la 
tramitació de la signatura del protocol esmentat. 
 
 
8. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER L'ABOCADOR "LLAU DE LA TROBADA" 
 
El Sr. Bentanachs, president de la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient 
explica que el Sr. Rossend Espunyes Bullich, mitjançant escrit de data 19 de maig 
de 2000 adreçat al Consell Comarcal, sol.licita pròrroga fins a finals del 2001 per a 
poder finalitzar les obres de l'abocador de pedres i terres que explota a l'indret 
anomenat "Llau de la Trobada", del municipi de Montferrer i Castellbó. 
 
El Sr. Mas pregunta quin és l'any de començament i, si hi ha fiança, quin és l'import 
d'aquesta. 
 
El Sr. Porta respon que es va iniciar l'any 1992 i que la fiança dipositada és d'uns 
nou milions de pessetes. 
 
El Sr. Mijana comenta que el tema de la fiança es va parlar també a la Comissió 
informativa. 
 
El Sr. Brescó pregunta si l'informe del tècnic es basa en el projecte inicial presentat 
o si hi ha visites dels tècnics. 
 
El Sr. Porta respon que el tècnic ho ha anat a veure per poder fer el seu informe, tot 
i que es basa en el projecte presentat. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que en principi denegar la pròrroga li està bé i 
ordenar la clausura també, però considera que és una manca de delicadesa no 
haver consultat a l'Ajuntament implicat. Així mateix pregunta si queda algun altre 
expedient d'aquests abocadors, i si és el cas fora bo que es comentés a 
l'Ajuntament que estigui implicat. 
 
El Sr. Cases Carrabina comenta que ja es van exposar els dubtes a la Comissió 
informativa i que allà es va informar de tot, però a l'Ajuntament de Montferrer i 
Castellbó com a tal no s'ha consultat res i ha estat des d'aquest Ajuntament des d'on 
s'ha pressionat perquè es fessin les coses bé. 
 
El Sr. Brescó pregunta si la fiança cobriria l'arranjament dels accessos. 



 
El president respon que aquest projecte s'inicia l'any 92 quan el Consell Comarcal 
actuava en la gestió d'aquests abocadors per delegació dels ajuntaments, i que 
aquest és l'últim expedient que resta; així mateix comenta que la fiança respon de la 
restauració del propi abocador i no dels accessos. 
 
El Sr. Bentanachs manifesta el seu acord amb l'expressat pel Sr. Cases en el sentit 
de què potser s'hauria d'haver parlat amb l'Ajuntament, però l'any 99, quan es va 
atorgar la pròrroga actual, si que s'hi va parlar i aquest ja va manifestar que volia 
que es tanqués. 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Rossend Espuñes Bullich de 19 de maig de 
2000; 
 
Vist l'informe emès per l'enginyer tècnic de la corporació, Sr. Godofredo Garcia 
Grasa, sobre el curs que segueixen els treballs de restauració, i tenint en compte 
que la capacitat de l'abocador està exhaurida, procediria fer els treballs previstos en 
el pla de restauració presentat per a la seva clausura. 
 
Vist l'informe de la Comissió Informativa d'Infraestructures i Medi Ambient en el 
mateix sentit; 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer. Denegar la pròrroga sol·licitada pel Sr. Rossend Espuñes Bullich. 
 
Segon. Concedir al Sr. Rossend Espunyes Bullich un termini fins a 31 de desembre 
de 2000 per a fer les obres de restauració i clausura de l'abocador de pedres i terres 
"Llau de la Trobada", ubicat al terme municipal de Montferrer i Castellbó. 
 
Tercer. Sotmetre aquesta termini de restauració i clausura als requisits següents: 
 
- Cal realitzar un canvi de pendent més fort de l'actual tal·lús existent respecte a la 
feixa superior, el que inclou un moviment de terres i compactació corresponent per a 
la seva estabilització i arribar a uns perfils i cotes més baixes, similars al projecte de 
restauració presentat. 
 
- Cal tenir en compte que no es podrà reomplir una franja de 20 metres des de la 
Llau de la Trobada fins al principi del tal·lús de terres i pedres, i que en aquest punt, 
s'haurà de realitzar una escullera de protecció i contenció del tal·lús principal 
existent, incloent la fonamentació necessària en el seu punt més crític, amb blocs de 
pedra de 800 kg de pes i una alçada màxima entre 3 i 4 metres, amb un pendent 
d'escullera de 2 :1. Des d'aquest punt s'iniciarà el reompliment i revegetació de la 
feixa inferior fins acabar amb el tal·lús existent actualment. D'aquesta manera es 
reduirà al màxim l'impacte visual i es millorarà i facilitaran els treballs posteriors 
d'acondicionament de la finca d'ús agrícola. 
 
- Tots els treballs s'hauran d'adaptar el màxim possible al projecte de restauració 
inicialment presentat, i a les exigències de l'autorització donada en el seu temps per 
la Junta d'Aigües (actualment Agència Catalana de l'Aigua), al tractar-se d'obres 
incloses dins de la zona de policia de la Llau o Torrent de la Trobada. 
 



Quart . Comunicar aquest acord a l'interessat i a l'Ajuntament de Montferrer i 
Castellbó, per a l'oportuna constància. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ CULTURA I SERVEIS 
 
9. PROPOSTA D'ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI AL SR. SIMEÓ 
MIQUEL PEGUERA 
 
El Ple de la Diputació de Lleida de data 24 de març de 2000 acordà sol·licitar del 
President de la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi al Sr. 
Simeó Miquel i Peguera, advocat, com a reconeixement a la seva trajectòria 
personal i pública a favor de les terres de Lleida i de les llibertats socials i nacionals 
de Catalunya, i per tal de fer públic el reconeixement de les institucions lleidatanes 
respectes les persones i entitats que més han treballat en pro dels interessos 
generals, 
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Adherir-se a la proposta de la Diputació de Lleida per a la concessió de la 
Creu de Sant Jordi al Sr. Simeó Miquel Peguera. 
 
Segon. Trametre aquest acord al President de la Generalitat i al President de la 
Diputació de Lleida. 
 
 
10. ACORD SOBRE LA VOLUNTAT D'INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA 
CREACIÓ D'UN CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ SOCIOECONÒMICA 
 
El Sr. Fierro Rugall, president de la Comissió Informativa de Promoció, Cultura i 
Serveis explica que s'han estat fent diverses reunions amb associacions, la Cambra 
de Comerç,  l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Diputació de Lleida i altres, per 
buscar una fórmula d'associació o consorci que agrupés la promoció 
socioeconòmica en general de la comarca; i d'aquestes reunions, així com de les 
reunions de la pròpia comissió informativa, se n'ha desprès que fóra convenient la 
creació d'un consorci de promoció socioeconòmica amb l'objectiu de coordinar 
projectes que s'estan fent de forma aïllada per tal de maximitzar resultats 
minimitzant costos. 
 
Es creu convenient que d'aquesta comissió en formi part el mateix Consell 
Comarcal, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, la Cambra de Comerç, la Diputació de 
Lleida, Solucions Turístiques SL, de forma inicial, l'Associació d'Hostaleria i 
l'Associació de Turisme Rural de l'Alt Urgell, així com que també es pugui establir 
algun tipus de relació amb el Govern d'Andorra. 
 
Atès el disposat a l'article 252 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
sobre la creació de consorcis, 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Manifestar la voluntat del Consell Comarcal d'iniciar els tràmits per constituir 
un consorci per a la promoció socioeconòmica de la comarca. 
 



Segon. Constituir una comissió d'estudi i redacció dels estatuts del consorci de 
promoció socioeconòmica de la comarca de l'Alt Urgell, de la que formarien part 
representants del Consell Comarcal, de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, de la 
Cambra de Comerç, de la Diputació de Lleida, de l'Associació d'Hostaleria i de 
l'Associació de Turisme Rural de lAlt Urgell. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord a les entitats que haurien de formar part de la 
comissió per tal que nomenin les persones que en formaran part. 
 
 
11. SOL·LICITUD DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER AL 
PROGRAMA D'INFÀNCIA EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL 
 
El Sr. Fierro Rugall exposa la necessitat de sol·licitar al Departament de Justícia 
l'establiment del Conveni per al programa d'infància en situació de risc social que el 
Consell Comarcal ja va signar per l'any 1999 i que de resultes d'aquests s'ha pogut 
atendre un nombre significatius de casos a la comarca, i per tant fora convenient 
continuar el treball iniciat en aquest sentit. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que l'establiment d'aquest conveni no hauria 
d'interferir amb el conveni que té l'Ajuntament de la Seu amb el Departament de 
Justícia per aquest mateix tema des de fa set o vuit anys. 
 
El Sr. Fierro respon que no es pretén pas això sinó sumar esforços. 
 
Atès que la finalitat d'aquesta convocatòria de l'Ordre de 5 de maig de 2000 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. 
 
Atès l'informe favorable de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'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 5 de maig de 
2000, i en conseqüència, sol.licitar la formalització del corresponent conveni amb 
vigència per a l'any 2000. 
 
Segon. Sol.licitar l'oportuna subvenció en la quantia de 1.200.000 pessetes, per tal 
de fer front a la despesa derivada dels serveis a prestar. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè pugui signar el conveni i 
fer totes les gestions i tràmits necessaris derivats de la convocatòria.     
 
 
12.  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DEL 



SERVEI DE MENJADOR A IES "JOAN BRUDIEU" I CONVOCATÒRIA DEL 
CORRESPONENT CONCURS 
 
El Sr. Fierro exposa la conveniència de licitar de nou el contracte de prestació de 
serveis del menjador escolar de l'Institut d'Ensenyament Secundari "Joan Brudieu" de la 
Seu d'Urgell, per quan l'empresa actualment contractada tenia contracte per un any i 
per tal d'intentar millorar la prestació d'aquest  servei. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica el contingut del plec de clàusules administratives particular i 
les bases tècniques i en concret, la puntuació a efectes dels concurs. 
 
Pren la paraula el Sr. Mijana del grup de PP i comenta que potser es podria haver 
donat més puntuació a la qualitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó del grup d'ERC i pregunta que s'entén per activitats de 
lleure i com es pensa valorar la qualitat. 
 
El Sr. Porta respon que, en quant a la qualitat, es tindrà en compte l'informe que a 
aquests efectes faci un dietista o bé algun metge qualificat, i en respecte a aquest punt 
ja s'està en contacte amb el CAP de la Seu per tal de poder disposar d'algú qualificat 
per a fer aquestes valoracions, d'acord amb el que consta a les bases tècniques i que, 
en quan a les activitats de lleure, aquestes seran en funció del programa que presenti 
cada empresa, el qual serà valorat per la tècnica de joventut.  
 
El Sr. Mas manifesta que potser no és prou equilibrada la ponderació de criteris 
valorant igual el preu, la qualitat i les activitats. 
 
La Sra. Calsapeu opina que en quan a la qualitat s'hauria de valorar el fet que els 
aliments fossin frescos i naturals, doncs aquestes empreses solen preparar-ho amb 
productes congelats. 
 
El Sr. Mas pregunta quina empresa ho fa ara. 
 
Respon el Sr. Fierro que l'empresa actual és Molta Teca, SL de Solsona. 
 
El Sr. Mas pregunta si el menjar ve preparat des de Solsona, responent el Sr. Fierro 
que algunes coses les porten precuinades i aquí s'acaben de preparar i d'altres es fan 
aquí. 
 
Atesa la necessitat d'adjudicar  la concessió de l'explotació del servei de menjador a 
l'edifici seu de l'IES Joan Brudieu de la Seu d'Urgell per al proper curs 2000-2001. 
 
Vist l'expedient de contractació incoat. 
 
Examinats els plecs de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del 
contracte, mitjançant el procediment obert de concurs públic, així com els informes de 
secretaria i intervenció i el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Cultura i 
Serveis. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat, acorda: 
 



Primer. Declarar de tramitació ordinària l'expedient de contractació per a l'adjudicació 
del contracte de concessió del servei de menjador a l'IES Joan Brudieu de la Seu 
d'Urgell. 
 
Segon. Adjudicar el contracte pel procediment obert i forma de concurs. 
 
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars que haurà 
de regir la concessió, i el plec de condicions tècniques. 
 
Quart. Impulsar l'expedient pels tràmits que determina la normativa vigent sobre la 
matèria. 
 
 
13. DONAR COMPTE DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA 
 
La secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i resolucions de 
Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
* Decrets núms. 8/2000, compresos entre els dies 6 de maig i la data d'avui. 
* Resolucions núms. 6 a 8 de 2000, compreses entre els dies 6 de maig i la data 
d'avui. 
 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
CONVENI DARP 
 
El president explica que s'està en converses amb el Departament d'Agricultura per 
tal d'intentar formalitzar un conveni per al finançament de camins rurals que podria 
ser de l'ordre d'entre 50 i 70 M/PTA, i que s'està plantejant que amb aquests diners 
es poguessin fer aquells camins que van quedar per fer provinents de la ZOE, dels 
quals en primer lloc hi hauria la carretera de Sorribes a Ossera. 
 
RUTA ETNOGRÀFICA 
 
El president explica que ara per ara el funcionament de la ruta etnogràfica de 
"Museus dels oficis d'ahir" està tenint força èxit, i que dels museus plantejats 
inicialment en manca només un per fer que seria el Museu de la Llet. La ubicació 
d'aquest museu estava prevista dins de les instal·lacions de la Cooperativa Cadí, 
però sembla que finalment no podrà ser en aquest lloc. S'han iniciat converses amb 
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per trobar una altra ubicació, i aquestes s'haurien de 
poder tirar endavant perquè el Museu de Llet hauria de ser segurament la peça clau 
de la ruta, entenent que a la comarca de l'Alt Urgell aquesta és una activitat, encara 
ara, molt important, 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha cap prec ni cap pregunta. 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 
 



16. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 8/2000 SOBRE ADDENDA DE 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES. 
 
En data 15 de maig de 2000, s'ha dictat el que es transcriu, que sotmès a votació es 
ratifica per unanimitat dels membres presents: 
 
"En data 27 d'abril de 1999 es va signar el Conveni entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal que determina les actuacions a 
executar pel Consell Comarcal en el desenvolupament del Pla Comarcal de Muntanya. 
 
De l'execució del total de les obres previstes en aquell conveni en resulta que de les 
destinades a arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins s'ha produït un estalvi de 
1.500.495 pessetes respecte de les quantitats inicialment previstes. 
 
En el mateix conveni s'hi incloïa una actuació destinada a la creació d'itineraris turístics 
per a la qual es preveia un cost inicial de 8.500.000 i que passa a ser de 10.000.495 
pessetes i per tant representa un increment de cost de 1.500.495 pessetes. 
 
Per a la millor efectivitat d'aquest és necessària la modificació de la clàusula primera, 
apartat 1.1 del conveni signat en data 27 d'abril de 2000, recollint-hi els aspectes 
esmentats. 
 
Es considera d'interès per a la comarca, i per al desenvolupament de les activitats 
econòmiques d'aquesta, el manteniment de les subvencions esmentades amb el canvi 
de finançament, per això, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar, en congruència amb els nous finançaments plantejats, l'Addenda de 
modificació del Conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, que implica el manteniment de la 
subvenció global inicial per a les obres incloses al Pla Comarcal de Muntanya, anualitat 
1999, segons consta als antecedents. 
 
Segon. Donar compte d'aquest Decret al proper Ple per a la seva ratificació." 
 
 
17. ACORD DE COMPAREIXENÇA I NOMENAMENT D'ADVOCAT I 
PROCURADOR EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2826/97 
DEL TSJC 
 
Vist l'ofici rebut de la secció tercera de la sala contenciosa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, interessant del Consell la contesta de la demanda 
corresponent a l'expedient del recurs contenciós administratiu núm 2826/97 
interposat pel Sr. Alvaro Navas Ustarroz contra aquest Consell Comarcal i contra el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, el qual aquest 
Consell no havia comparegut inicialment. 
 
Tenint en compte allò que disposen els articles 48 i 49 de la Llei reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa de data 13 de juliol de 1998. 
 



Atès que la competència ordinària per decidir sobre l'exercici d'accions judicials i la 
defensa en procediments iniciats contra el Consell Comarcal correspon al Ple de la 
Corporació, per disposició de l'article 15.2.n) de la llei  6/1987, sobre l'organització 
comarcal de Catalunya, 
 
Per unanimitat el Ple del Consell Comarcal, acorda: 
 
Primer. Comparèixer i personar-se com a part demandada al recurs contenciós 
administratiu de referència, encomanant la defensa del Consell Comarcal al Sr. 
Jaume Ribes Porta, advocat, i la seva representació al procurador dels tribunals a 
Barcelona, Sr. Santiago Puig de la Bellacasa i Vandellós els poders per a plets 
necessaris. 
 
Segon. Facultar al Sr. Jesús Fierro i Rugall, vicepresident del Consell Comarcal per 
a la signatura de l'escriptura d'atorgament dels poders necessaris esmentats.  
 
 
18. MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE 4 DE MAIG DE 2000 DE CONVENI PER A LA 
REDACCIÓ DE L'ESTUDI ESTRATÈGIC PER AL LEADER PLUS 
 
S'ha rebut de la Direcció General d'Estructures Agràries una circular de la Direcció 
General  de Desarrollo Rural del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en la 
qual s'indica que els fons que es gestionen del Leader II no es poden dedicar a 
finançar estudis per a la definició d'estratègies per al Leader Plus. 
 
El Ple del Consell Comarcal del dia 4 de maig d'enguany havia acordat la signatura 
d'un conveni amb el Consorci local GALAUS i les Universitats Politècnica de 
Catalunya i la de Lleida per a la determinació dels eixos estratègics de la iniciativa 
comunitària Leader Plus en el territori de l'Alt Urgell. 
 
Ateses les indicacions rebudes de la Dirección General de Desarrollo Rural del 
Ministeri d'Agricultura, s'ha de procedir a la modificació de l'acord en tant que els 
signats del conveni de referència no pot incloure el Consorci GALAUS. 
 
Atès l'informe favorable de la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis on consta que 
per a  elaborar l'estudi estratègic per al desenvolupament econòmic en l'àmbit de la 
comarca per a preparar una proposta a la iniciativa comunitària LEADER PLUS, la 
possibilitat que la Universitat de Lleida i la Universitat Politècnica de Catalunya, 
conjuntament, es facin càrrec de la redacció de la diagnosi de la comarca, la 
realització d'entrevistes i taules rodones amb professionals, l'avaluació del resultat 
de les enquestes i l'anàlisi de les variables que han de determinar l'estratègia, i la 
definició d'aquesta per al desenvolupament de la comarca, segons el pressupost 
que consta a l'expedient. 
 
Considerant que el Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i el Departament d'Organització d'Empreses i Gestió 
Econòmica dels Recursos Naturals (OEGERN) de la Universitat de Lleida tenen 
reconeguda experiència en l'estudi i tractament de temàtiques similars, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 



Primer. Aprovar la formalització de Conveni amb la Universitat de Lleida, la 
Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell per a 
l'encàrrec de l'estudi esmentat. 
 
Segon. Notificar aquest acord a totes les parts per poder procedir a la seva 
signatura. 
 
No havent-hi cap altra paraula demanada s'aixeca la sessió, i jo, la secretària, 
estenc la present acta. 
 
La secretària acc. Vist i plau 
 El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 757919-B al 
núm. 757925-B, i comprèn un total de 7 folis, numerats del 19 al 25. 
 
La Seu d'Urgell, 4 d'agost de 2000 
 
La secretària acc. 
 


