
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 11 de març de 
1993, es reuneix a la sala d`actes de l`edifici seu de la corporació el Ple 
del Consell Comarcal de l`Alt Urgell per tal de celebrar sessió ordinària de 
primera convocatòria. Presideix la titular, Ilma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Molinè i hi concorren els següents consellers:

- Joan Busquets i Grau
- Jesús Fierro i Rugall
- Ramon Graell i Hernández
- Pere Planes i Planes
- Angel Porta i Cases
- Joan Reig i Puig
- Ventura Roca i Martí
- Josep Maria Solà i Solà
- Bonaventura Solans i Navarro
- Antoni Vila i Baraut
- Jordi Mas i Bentanachs
- Josep Sarri i Vila
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- Jordi Ribó i Ortodó

Assistits  del  sotasignant  secretari  de  la  corporació,  Sr.  Josep  Lluís 
Rodríguez i Morán, qui dóna fe de l'acte.

S'hi troba també present l`interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea .

Excusaren la seva assistència la consellera Sra. Mercè Cases i Torra i el 
conseller Sr. Ignasi Argerich i Gibert.

Assisteixen amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents: 

- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d`Estamariu
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de Valls d`Aguilar
- Ramón Angrill i Caelles, alcalde de Bassella.
- Ramon Noguera i Prat, alcalde del Pont de Bar

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovada pel Sr. 
secretari la concurrència del quòrum necessari d`assistència perquè la sessió 
pugui  ser  vàlidament  iniciada,  es  procedeix,  tot  seguit,  a  conèixer  dels 
assumptes següents inclosos a l'ordre del dia:

I. ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR

Per unanimitat, fou aprovada l`acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació.

II. OPERACIO DE TRESORERIA

Acceptant el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior, 



el Ple del Consell Comarcal ACORDA:

- Formalitzar expedient per a concertar una operació de tresoreria
per un import de 17.000.000,- de pessetes i consultar amb diferents entitats 
bancàries de la localitat per tal de rebre les corresponents propostes de 
finançament i, un cop dictaminat per la Comissió de l`àrea la proposta que, al 
seu  parer,  consideri  més  beneficiosa  per  a  les  arques  comarcals,  es 
traslladarà  l`expedient  al  Plenari  per  tal  que  adopti  l`acord  que  cregui 
convenient.

III. DECLARACIO DE COMPATIBILITAT D`ACTIVITAT PUBLICA A INSTANCIA DEL SR. 
ISMAEL AMOROS, SOBRESTANT D`OBRES PUBLIQUES DE LA PLANTILLA LABORAL

Vist l`escrit presentat pel Sr. Ismael Amorós i Ortuño, adscrit al lloc de 
treball  de  sobrestant  de  la  plantilla  de  personal  laboral  d`aquesta 
corporació,  en  sol.licitud  d`autorització  perquè  li  sigui  declarada  la 
compatibilitat d`una segona activitat complementària en el sector públic com a 
professor de laboratori de l`Escola de Sobrestants d`Obres Públiques, ubicada 
a la ciutat de Tàrrega i depenent del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Vistos els informes incorporats a l`expedient i el dictamen de la Comissió 
Informativa  de  Règim  Interior  i,  atès  que  l`exercici  d`aquesta  segona 
activitat per part de l`interessat no comporta cap modificació en la jornada 
laboral  ordinària  que  el  peticionari  té  assignada  al  servei  d`aquesta 
corporació, tota vegada que es realitza fora de l`horari normal de treball.

Atès que en la prestacio d`aquesta segona activitat pública de caràcter docent 
per a la qual l`interessat demana autorització, concorre un indubtable interès 
públic  per  a  la  pròpia  corporació  comarcal  ja  que  es  troba  directament 
relacionada  amb  l`activitat  principal  de  sobrestant  que  el  peticionari 
exerceix en el Consell Comarcal i, per tant, la seva compatibilitat es fa 
possible a l`empar de l`article 324-2 b) del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 
214/1990 de 30 de juliol, i altres disposicions concordants.

Atès que en l`ambit de les entitats locals, i d`acord amb l`article 344 del 
mateix  Reglament,  li  correspon  al  Ple  d`aquesta  corporació  comarcal  la 
competència per resoldre les declaracions de compatibilitat.

En la seva conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 17 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Autoritzar  el  senyor  Ismael  Amorós  i  Ortuño,  adscrit  al  lloc  de 
treball de sobrestant de la plantilla laboral d`aquesta corporació, perquè 
pugui exercir una segona activitat en el sector públic, consistent a donar 
classes  com  a  profesor  de  laboratori  en  l`Escola  de  Sobrestants  d`Obres 
Públiques de la localitat de Tàrrega, tot respectant la jornada i l`horari que 
l`esmentat lloc de treball té assignat en aquesta entitat.

Segon. Declarar  compatible  la  segona  activitat  pública  sol.licitada  per 
l`interessat  amb  l`activitat  pública  principal  que  desenvolupa  en  aquest 
Consell Comarcal com a sobrestant d`obres públiques de la plantilla.



I notifiqui`s aquest acord al Sr. Amorós per a la seva oportuna constància.

IV. PROJECTES A INCLOURE PER A ENGUANY EN L`AMBIT DE LA COL.LABORACIO INEM-
CORPORACIONS LOCALS

Vistes les disposicions dictades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social 
de l'Administració de l'Estat sobre regulació de les Bases de col.laboració 
entre el Instituto Nacional de Empleo i les Corporacions Locals, contingudes, 
molt específicament, en l'Ordre de l'esmentat Ministeri de data 21 de febrer 
de 1985, modificada aquesta posteriorment per una altra Ordre de 24 de juny de 
1988.

Atès que aquesta corporació considera d'interès prioritari per a la comarca i 
per al desenvolupament de les activitats que li són pròpies en el marc de les 
competències  que  per  Llei  té  assignades,  d'acollir-se  a  la  línia  de 
subvencions prevista per l`esmentat Ministeri, a través del Instituto Nacional 
de Empleo, en matèria d`obres i serveis d'interès general i social que siguin 
competència de l'ens local.

Per això, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió 
de Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica, ACORDA:

Primer. Aprovar, en congruència amb els informes tècnics que acompanyen a 
l'expedient i que figuren com a annex d'aquest acord, les següents actuacions 
a realitzar en base a la col.laboració que aquesta corporació sol.licita de 
l'INEM, a l'empara de les Ordres del Ministeri de Treball de dates 21-2-1985 i 
24-6-1988:

Denominació del programa o servei      Llocs de treball adscrits  

Programa de Promoció Sòcio-econòmica      1 ajudant tècnic
                                          1 auxiliar

Programa de Transport Rural               1 tècnic superior

Programa de dinamització cultural i
de comunicació                            1 responsable de programa

Programa  d`Estudi  Demogràfic               1  tècnic  superior  (en 
pràctica, 4 mesos)

Segon. Contreure la corporació comarcal el compromís d'assumir, amb càrrec als 
fons de la pròpia entitat, totes les despeses salarials i de Seguretat Social 
derivades  del  projecte,  en  la  part  no  subvencionada  per  l'INEM  i,  en 
conseqüència, obligar-se a consignar en el pressupost comarcal de l'exercici 
de 1993 la quantitat necessària per a fer front a aquesta obligació.

Tercer. Facultar la Il.lma Sra. presidenta del Consell Comarcal perquè cursi a 
l'INEM la corresponent sol.licitud de subvenció i documentació complementària, 
per tal que aquesta corporació pugui acollir-se, en les seves actuacions abans 
esmentades, als beneficis establerts en les bases de col.laboració fixades en 



les Ordres Ministerials de l'Administració de l'Estat de dates 21-2-1985, 24-
6-1988 i 26-12-1988.
V. EXPEDIENT SOBRE ADQUISICIO D`UN VEHICLE AFECTE AL TRANSPORT A LA DEMANDA

Vist  l`expedient  formalitzat  per  a  l`adquisició  d`un  vehicle  tot  terreny 
subvencionat  per  la  Direcció  General  de  Transports  de  la  Generalitat  de 
Catalunya i afecte al servei del transport a la demanda,

Atès l`informe lliurat per la Intervenció de Fons Comarcal i tenint en compte 
també  l`informe  de  la  Junta  Comarcal  de  Contratació,  el  Ple  del  Consell 
Comarcal, adherint-se al Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim 
Interior, ACORDA, per unanimitat dels membres corporatius presents:

Primer. Aprovar el pressupost per al subministrament d`un vehicle tot terreny 
marca DISCOVERY model 5 p. Base presentat per la firma comercial TALLERS LA 
TROBADA C.B., amb domicili a Montferrer, carretera N-260 Km. 231 i amb NIF 
núm.  E-25269176,  així  com  la  contractació  directa  i  l'adjudicació  per  un 
import, IVA inclòs, de 3.210.171 PTA, fent ús de l`excepció de licitació que 
estableix l`article 275-2c) de la Llei 8/1987 de 15 d`abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.

Segon. Adoptar el compromís explícit d`incloure a la partida corresponent de 
l`estat de despeses del Pressupost de l`exercici de 1993, ara en fase d`avant-
projecte,  la  consignació  necessària  per  a  fer  front  a  aquesta  inversió, 
quedant condicionat el lliurament de la despesa i, per tant, l`efectivitat de 
l`adquisició, a l`aprovació formal del Pressupost de l`esmentat exercici.

VI.- EXPEDIENT SOBRE SUBMINISTRAMENT D`EQUIPAMENT TECNIC I DE LABORATORI PER A 
CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIO

Per unanimitat, el Ple del Consell Comarcal acordà donar-se per assabentat del 
Decret de la Presidència núm. 6/93 pel qual, i en ús de les atribucions que li 
són  conferides  per  la  legislació  vigent,  ha  resolt,  amb  expedient  de 
contractació directa formalitzat a l`efecte i a la vista dels pressupostos 
presentats  per  diferents  empreses,  adjudicar  a  la  firma  PROETI  S.A., 
domiciliada a Algete (Madrid), el subministrament de diferent material tècnic 
i de laboratori afecte als serveis tècnics de la corporació i destinat a 
realitzar assaigs per al control de qualitat de materials de construcció.

VII. MOCIO DE LA PRESIDENCIA SOBRE OBRES DE SEGURETAT VIAL EN DETERMINATS 
TRAMS DE LA CARRETERA C-1313

Tot seguit, es llegeix una Moció de la Sra. presidenta expressada en els 
següents termes :

"Atès que el tram de la C-1313 que uneix Ponts amb Oliana, anomenada variant 
de Rialb, desde la seva inauguració el mes de juny fins ara, ha tingut una 
mitjana d'entre 10 i 12 accidents cada mes, alguns de mortals i d'altres amb 
ferits greus.

Que  la  majoria  d'aquests  accidents  són  en  el  punt  quilomètric  80,2  a 
l'encreuament amb la carretera C-149 que va a Solsona.



Malgrat  que  en  aquests  moments,  atenent  les  moltes  queixes  rebudes, 
s'allargassa la illeta central per facilitar la maniobra d'incorporació desde 
la C-149 a la C-1313 i es recobreix amb un reg d'asfalt rugós per a reduir la 
velocitat dels vehicles, creiem que no serà una mesura suficient per evitar 
els accidents.

Per altra part, encara que en la C-1313 desde la sortida de la "variant" fins 
a Coll de Nargó està previst que comencin les millores aquest mateix any 1993, 
com que aquestes es faran en un període de temps llarg, és precís i urgent de 
refer les valles de seguretat de tot aquest tram de carretera, en especial la 
part que correspon al pantà d'Oliana, on aquesta darrera setmana hi han caigut 
dos vehicles.

Per tot això, es demana al Ple comarcal que aprovi els següents ACORDS:

Primer.- Demanar al MOPU i/o al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Direcció General de Carreteres, s'estudïi i es faci una millora 
definitiva a la C-1313, variant de Rialb

Segon.- Demanar a la Direcció General de Carreteres del Departament esmentat 
que no s'esperi a la finalització de les millores de la C-1313 desde la 
variant fins a Coll de Nargó per vallar-la correctament, sinó que posi amb 
tota urgència protecció al tram del pantà".

La transcrita Moció fou aprovada per unanimitat dels 17 membres corporatius 
presents a la sessió.

VIII. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA

La Sra. presidenta passa a informar sobre els següents assumptes:

1.- Recorda als senyors alcaldes i consellers presents que el termini per 
acollir-se a la convocatòria i presentar la corresponent documentació davant 
el Consell Comarcal amb vista a obtenir els ajuntaments subvencions per a la 
construcció, l`ampliació, el remodelatge i l`equipament de centres d`atenció 
primària i consultoris locals de titularitat municipal, finalitzarà per tot 
dia 26 de març i, per tant, no podran atendre`s totes aquelles peticions que 
tinguin entrada en el registre del Consell Comarcal més enllà de l`esmentada 
data.

2.- Demana la col.laboració en la complimentació i tramesa de les fitxes que 
varen  ser  enviades  a  tots  els  ajuntaments  de  la  comarca  sobre  dades 
d`informació  de  les  instal.lacions  juvenils  de  titularitat  municipal 
existents, a fi de facilitar l`elaboració d`un mapa d`instal.lacions juvenils 
de Catalunya que permeti orientar l`actuació pública i privada en aquest camp, 
i recorda que aquestes fitxes han de tenir entrada en la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat abans del proper 30 d`abril.

3.- Considera important informar sobre la publicació al DOGC núm. 1714 de data 
1-03-93,  del  Decret  de  la  Generalitat  328/1992  pel  qual  s`aprova  el  Pla 
d`espais d`interès natural, normativa de forta incidència en una comarca com 
és la nostra, plena d`espais naturals, la conservació dels quals cal sobretot 



assegurar.  

4.- Planteja una petició que li va fer un vei de la Seu sobre la possibilitat 
que algun ajuntament pugui tenir disponible qualsevol magatzem o local per al 
dipòsit de papers i cartrons ja que aquesta persona, que  exerceix el càrrec 
de conserge de l`institut, es dedica en les seves estones lliures a fer la 
recollida i no troba a la Seu cap magatzem per aquesta finalitat, o bé els 
propietaris dels pocs locals que pogués trobar disponibles demanen un lloguer 
que no està a l`abast de les seves possibilitats.

5.- Convida als representants dels diferents grups corporatius perquè, en 
finalitzar  la  sessió,  retirin  una  còpia  del  Pla  Territorial  General  de 
Catalunya, rebut de fa pocs dies en el Consell Comarcal i del qual s`han fet 
diferents còpies per a ser distribuïdes entre els ajuntaments. D`altra banda, 
s`ha considerat la conveniència, degut la importància del tema, de convidar 
expressament el Sr. Agustí Arana, Director General de Planificació i Acció 
Territorial, perquè vingui al Consell Comarcal a fer la presentació del Pla i 
a explicar de forma pràctica el seu contingut per tal de poder estar ben 
assabentats de les seves línies d`actuació i poder formular-se, si s`escau, 
les oportunes al.legacions directament pels ajuntaments o a través del Consell 
Comarcal. El Sr. Arana ha promés de desplaçar-se per aquesta finalitat o bé 
fer venir un altre redactor del Pla qualsevol dia de la setmana compresa entre 
el  22  i  el  26  d`abril.  Convida  els  alcaldes  i  consellers  perquè  siguin 
presents a l`acte.

6.-  Fa  esment  de  l`entrevista  mantinguda  amb  el  conseller  d`Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, Sr. Marimon, en la qual s`ha tractat el tema relatiu a les 
possibilitats d`explotació turística del Parc Natural Cadí-Moixeró. En aquest 
sentit, hi ha la intenció d`elaborar, a través dels propis tècnics afectes al 
Parc,  un  estudi  de  viabilitat  per  veure  totes  les  possibilitats  que  des 
d`aquest punt de vista ofereix el Parc tot respectant, per sobre de tot, la 
seva preservació i defensa com a àrea natural protegida. S`ha tractat també la 
possibilitat d`ampliar l`àrea de delimitació del Parc fent-hi entrar territori 
pertanyent a dos municipis més de la comarca: Arsèguel i el Pont de Bar, 
projecte  que  s`ha  considerat  raonable  i  interesant  d`estudiar  i  que,  en 
principi, ha estat acollit favorablement per la Conselleria. Finalment, s`ha 
explicitat  la  voluntat  de  destinar  una  inversió  important  en  senyalitzar 
convenientment la part del Cadi que dóna front a la comarca de l`Alt Urgell, 
atès que aquesta actuació havia quedat ja coberta pel que fa la cara del 
costat sud que confronta amb la comarca del Berguedà.

7.- Informa sobre la signatura, dies enrera, del conveni formalitzat entre els 
Ajuntaments de La Vansa i Fórnols i de Josa i Tuixén, en el qual també intervé 
el Consell Comarcal, en concepte de mediador, sobre cessió d`ús de terrenys 
patrimonials que, sota la fòrmula d`arrendament, fa el primer al segon per tal 
de legalitzar l`explotació de terrenys de la Vansa que afecten a les pistes 
d`esquí de fons que regenta la Societat Pública municipal de Tuixén. Considera 
que la formalització d`aquest conveni permetrà un major impuls i expansió de 
l`activitat, del qual, sens dubte, podran sortir beneficiats ambdòs municipis. 

Abans d`aquesta formalitat, els mateixos ajuntaments s`havien reunit amb el 
Sr. Xavier Irigoyen, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, per a 
tractar sobre el tema relatiu al dipósit, recollida i tractament comú dels 
residus sòlids urbans, en la línia del qual s`ha vist la necessitat d`enfocar 



l`actuació en una triple vessant:

a) contenidors per al vidre 
b) contenidors per a deixalles domèstiques 
c) tractament per als  residus orgànics a base d`unes rases o pous degudament 
acondicinats on s`acumularia aquesta matèria que després podria ser aprofitada 
com adob de les finques o del mateix bosc.

8.-  La  Sra.  presidenta  considera  també  oportú,  en  aquest  apartat  de  la 
informació, facilitar un ampli resum del procés que han seguit les gestions 
sobre la implantació d`un camp de golf a la comarca, gestions que en una 
primera fase han culminat amb l`informe favorable que va donar la Comissió 
d`Urbanisme al projecte que preveu la seva ubicació en Aravell. Comenta el 
llarg camí que s`ha seguit en aquest procés, després dels estudis tècnics 
realitzats i la convicció a què varem arribar els promotors i potencials 
inversors d`aquest projecte sobre la idoneïtat d`emplaçar el camp de golf a 
Aravell, tant per raons de topografia de terrenys i situació com per raons de 
disponibilitat de superficies i cursos d`aigua, circumstàncies que, sembla 
ser, han estat també considerades a l`hora d`emetre el seu informe la Comisió 
d`Urbanisme, tot i que formalment aquest informe encara no ha tingut entrada 
en el Consell.

Remarca la Sra. presidenta el fet d`haver-se portat aquest tema amb la màxima 
discreció  al  llarg  de  quasi  tres  anys  en  què  s`ha  estat  lluitant  amb 
l`objectiu de dotar la comarca d`un equipament esportiu important durant els 
quals s`han emprat moltes hores de dedicació i justifica no haver-se donat 
informació al Ple perquè les gestions havien passat a ser competència del 
Consell d`Administració de la Societat Pública recentment creada, tot i que el 
tema ja s`havia tractat a nivell de Comissió Informativa.

Desitja  deixar  de  banda  qualsevol  polèmica  sobre  l`assumpte  i  es  remet 
únicament  a  l`informe  oficial  que  va  lliurar  la  Comissió  d`Urbanisme  de 
Lleida. 
 
9.- A continuació, la Sra. presidenta considera oportú donar la paraula al 
conseller i Alcalde d`Oliana, Sr. Ventura Roca, perquè informi, si ho creu 
convenient,  sobre  la  situació  actual  en  què  es  troba,  a  hores  d`ara, 
l`expedient de crisi de l`empresa Taurus per raó de la forta incidència que el 
tema representa per al conjunt de la comarca. El Sr. Roca facilita l`oportuna 
explicació  sobre  la  reunió  mantinguda  divendres  passat  amb  el  conseller 
d`Indústria, senyor Subirà, en la qual s`ha fet palesa la voluntat de la 
Generalitat  de  fer  front  al  seu  compromís  i  d`ajudar  a  tirar  endevant 
l`empresa  tot  i  que,  lògicament,  fóra  de  desitjar  que  els  accionistes 
aportessin  la  seva  part,  cosa  que  no  sembla  gens  fàcil  ja  que  aquests 
al.leguen que no disposen de diners, no obstant el que, i tot i que la 
situació és complicada, cal tenir en compte el propòsit de la Generalitat, 
expressat per boca del conseller, de donar viabilitat a l`empresa. Reconeix, 
però, que la situació actual és greu des del punt de vista laboral ja que es 
reduïran un gran nombre de llocs de treball amb la consegüent repercussió que 
això comportarà per a la nostra comarca i la veïna de Solsona, no només pel 
que afecta als treballadors fixos sinó també per tots aquells que, a temps 
parcial, feien feines per a l`empresa des dels seus propis domicilis. En 
qualsevol cas, i com a mal menor, diu el conseller, ja és prou important que 
l`empresa surti d`aquesta crisi i tiri endevant.



9.- La Sra. Presidenta sotmet a la consideració del consistori la conveniència 
d`avançar la celebració del pròxim Plenari al dia 1 d`abril, primer dijous del 
mes,  ja  que  el  segon  dijous  coincideix  amb  la  Setmana  Santa  i  molt 
probablement resultarà dificil de reunir el nombre suficient d`assistència de 
consellers
tenint en compte que tradicionalment una gran majoria de persones aprofiten 
aquells dies de festa per a desplaçar-se a d`altres llocs.
Els presents, d`acord amb la proposta, decideixen unànimement que el proper 
plenari ordinari es celebri el dijous dia 1 d`abril.  

IX. PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l`ordre del dia intervé, en primer lloc, el conseller Sr. 
Solans i Navarro, per a lamentar la carta que l`Alcalde de la Seu d`Urgell, 
senyor Ganyet, va adreçar als alcaldes dels altres ajuntaments arran de la 
decisió presa per la Comissió d`Urbanisme de Lleida d`informar favorablement 
el projecte de camp de golf a Aravell. El Sr. Solans no arriba entendre el 
sentit que pugui tenir aquesta carta, llevat que sigui amb l`ànim d`aixecar 
polèmiques, i fa palès el malestar dels veïns d`Aravell pel que ells entenen 
com a una intromissió inadmisible en assumptes ja dictaminats i que pertanyen 
a l`esfera de competències d`altres administracions. Afirma el conseller que 
si la Comissió d`Urbanisme ha donat la seva conformitat al projecte d`Aravell 
és perquè ha vist que reunia unes millors condicions i no cal fer demagògia ni 
discutir aquesta valoració més que a través de les vies d`al.legació que 
permet la Llei en els moments procedimentals oportuns. D`altra banda, no entén 
perquè s`ha tractat de traslladar tot el protagonisme del tema al Consell 
Comarcal i a la Societat Pública que d`ell depèn, atès que es tracta d`una 
qüestió  que  toca  molt  directament  els  interessos  públics  del  municipi  de 
Montferrer, sense la intervenció del qual aquest projecte no podria tirar 
endevant; el Consell Comarcal, a través de la Societat constituïda, diu el Sr. 
Solans, no ha fet més cosa que donar suport a una iniciativa i a una actuació 
que ja havia rebut prèviament el beneplàcit de tècnics i de promotors.

El conseller, senyor Capdevila i Tarradellas, Alcalde del municipi de Ribera 
de l`Urgellet, al fil d`aquesta intervenció, manifesta que sense tractar de 
discutir la idoneïtat de l`emplaçament aprovat per la Comissió d`Urbanisme, la 
realitat és que es disposava també d`altres opcions importants amb l`avantatge 
que, en el cas d`Aravell, l`ocupació de terrenys significarà probablement 
sacrificar sis cases de pagès, cosa que no succeeix en els altres casos. Fins 
i tot, creu que de cara a una millor salvaguarda de promoció d`interessos 
públics per a la comarca, el lloc més idoni hauria estat el projecte del Pla, 
no obstant el qual no té res més que dir i respecta el parer de la Comissió.  

El conseller Sr Mas i Bentanachs vol intervenir també en aquest torn de precs 
i  preguntes  per  a  expressar,  en  primer  lloc,  a  l`alcalde  d`Oliana  la 
preocupació amb que la Seu d`Urgell i el seu ajuntament viu el problema de la 
Taurus, que tan intensament afecta, sobre tot, als municipis d`aquella zona i 
altres  municipis  de  comarques  veïnes,  i  vol  deixar  constància  de  què 
l`Ajuntament de la Seu resta a la disposició de l`Ajuntament d`Oliana i dels 
altres  ajuntaments  afectats,  per  a  tot  allò  que  signifiqui  prestar 
col.laboració i ajut de cara a contribuir a trobar solucions als problemes 
plantejats, oferiment que l`alcalde, Sr. Ventura Roca, agraeix cordialment.



El conseller Sr. Mas vol resumir també la seva postura en relació al camp de 
golf en els següents punts: 

1) Reconeix que el treball realitzat en la gestió ha estat correcte i es 
congratula per aquest fet 
2) Considera oportú de fer constar que ja des de l`any 1980 han visitat 
l`Ajuntament  de  la  Seu  diversos  promotors  amb  la  intenció  de  trobar  la 
possibilitat  d`invertir  en  un  camp  de  golf;  la  resposta  per  part  de 
l`ajuntament ha estat sempre la mateixa: sí a un camp de golf d`alta qualitat, 
no a un camp de golf que serveixi de  reclam o excusa per a l`especulació.

Pel  que  fa  a  època  més  recent,  el  conseller  afirma  que  un  altre  grup 
d`inversors va mantenir contactes amb l`ajuntament respecte a la possibilitat 
d`emplaçar  un  camp  de  golf  en  terrenys  de  Castellciutat;  per  part  de 
l`ajuntament no s`ha arribat a fer un projecte tan complert com en el cas 
d`Aravell sinò que s`ha limitat a presentar un estudi a modus de consulta 
urbanística amb la finalitat de pulsar l`opinió dels responsables d`urbanisme 
sobre la idoneïtat de la ubicació.

En definitiva, el Sr. Mas entén que la qüestió més important és que el camp de 
golf tiri endevant i vol puntualitzar al Sr. Bonaventura Solans, en relació al 
que  va  manifestar  en  la  seva  passada  intervenció,  que  ni  el  seu  grup 
corporatiu ni l`alcalde de la Seu tenen res en contra d`Arabell, ja que 
consideren que l`emplaçament elegit és bonic i tan vàlid com podrien ser-ho 
també les altres opcions i l`únic que lamenta és que no hagi hagut un diàleg 
cordial a nivell d`institucions i una major informació, cosa que no tenia 
perquè estar necessàriament renyida amb la forma de dur a terme les gestions 
amb discreció.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s`aixecà la sessió a les 22,20 
hores, de la qual s`estén la present acta que és signada per la senyora 
presidenta amb mí, el secretari, la qual cosa certifico.

      LA PRESIDENTA                               EL SECRETARI



DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858580 al 
núm. 858588, i comprèn un total de 9 folis, numerats del 28 al 36.

La Seu d'Urgell, 1 d'abril de 1993

EL SECRETARI


