
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 31 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:

- Antoni Capdevila Tarradellas
- Joan Busquets i Grau
- Jesús Fierro i Rugall
- Ramon Graell i Hernández
- Pere Planes i Planes
- Angel Porta i Cases
- Joan Reig i Puig
- 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
- Mercè Cases i Torra
- Ignasi Argerich i Gibert

Assistits del sotasignant secretari de la corporació, 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 i l`enginyer superior de la plantilla, senyor Joan Gurrera i 
Lluch,  aquest  últim  convocat  expressament  per  la  Sra.  presidenta  per  a 
informar verbalment en determinats punts de l`ordre del dia relacionats amb 
l`àrea d`infrastructures.

Excusà la seva assistència el conseller senyor Ventura Roca i Martí.

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

- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de Valls d`Aguilar
- Ramon Noguera i Prat, alcalde del Pont de Bar
- Joan Blasi i Planas, alcalde de Valls del Valira
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols.

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, amb les següents 
observacions:



- Intervé, en primer lloc, el conseller i portaveu del grup comarcal del PSC, 
senyor  Mas  i  Bentanachs,  per  a  matisar  determinats  punts  de  la  seva 
intervenció en l`apartat de precs i preguntes de la passada sessió, pel que fa 
referència a la postura del seu grup corporatiu respecte al debat suscitat en 
el tema del camp de golf. Les modificacions a l`acta proposades pel conseller 
són les següents:

a) Substituir l`adjectiu correcte pel de "legítim".
b) Substituir, per raons de coherència gramatical, l`expressió "va manifestar" 
per la de "ha manifestat".
c) Introduir una consideració explicitada en la seva intervenció en la que 
lamentava que després de 3 anys de gestions per part de l`equip de govern no 
s`hagués facilitat al Ple una mínima informació en el tema del camp de golf.

- El conseller del grup corporatiu de CIU, senyor Solans i Navarro, vol també 
que  constin  en  acta  determinats  extrems  posats  de  manifest  amb  motiu  de 
presentar el corresponent prec al Ple i que fan referència a la reticència i 
animositat  que,  envers  els  veïns  d`Aravell  i  municipi  de  Montferrer  i 
Castellbò, es trasllueix en la carta adreçada als alcaldes, actitud que no 
arriva a entendre tenint en compte el profit que obté la Seu d`Urgell en la 
prestació  de  determinats  serveis  gràcies  a  l`existència  d`instal.lacions 
ubicades al propi municipi de Montferrer o el pas de les quals pel territori 
de l`esmentat municipi ha estat tolerat per una simple voluntat de cooperació 
institucional.

A la vista de les observacions ressenyades, el Ple decideix introduir en 
l`apartat  de  precs  i  preguntes  les  oportunes  rectificacions,  quedant 
definitivament  redactat  el  text  de  l`acta  en  els  punts  concrets  de  les 
intervencions d`ambdós consellers en la forma següent: 

"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, adreçà als alcaldes dels altres Ajuntaments arram de 
la  decisió  presa  per  la  Comissió  d`Urbanisme  de  Lleida  d`informar 
favorablement el projecte de camp de golf a Arabell. El Sr. Solans no arriba 
entendre el sentit que pugui tenir aquesta carta si no és amb l`ànim d`aixecar 
polèmica, i fa palès el malestar existent pel que es considera una intromissió 
inadmisible en un assumpte ja dictaminat de forma objectiva per una altra 
administració; en tal sentit, el Sr. Solans es queixa d`una certa animositat 
contra els veïns d`Arabell i, en general, contra l`Ajuntament de Montferrer i 
Castellbó, actitud aquesta que no es correspon amb els avantatges que la Seu 
reb gràcies a una sèrie d`instal.lacions ubicades al municipi de Montferrer, 
com  és  el  cas  de  la  depuradora  d`aigues  residuals  i  de  l`abocador 
d`escombraries, així com la tolerància de pas de la xarxa de col.lectors de 
les  aigües  pluvials  i  residuals  del  seu  Polígon  Industrial.  Afirma  el 
conseller que si la Comissió d`Urbanisme ha donat la seva conformitat al 
projecte d`Arabell 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 entèn 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 altra cosa més que donar suport a 
una iniciativa i a una actuació que ja havia rebut prèviament el beneplàcit de 
tècnics i de promotors".

...."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 legítim 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`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 entèn que la qüestió més important és que el camp de 
golf tiri endevant i vol puntualitzar al Sr. Bonaventura Solans, en relació al 
que  ha  manifestat  en  la  seva  passada  intervenció,  que  ni  el  seu  grup 
corporatiu  ni  l`alcalde  de  la  Seu  tenen  res  en  contra  d`Arabell  ni  de 
l`Ajuntament de Montferrer i Castellbó, considera 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 de manera discreta; concretament, es queixa 
de que, malgrat els tres anys de converses sobre el tema, no es facilités cap 
informe al Ple de la corporació.

II. ESCRIT D`AL.LEGACIONS EN RECURS CONTENCIOS-ADMINISTRATIU CONTRA EL DECRET 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA NUM. 145/1992, DE 22 DE JUNY

Tot seguit, es procedeix a donar lectura de l`escrit d`al.legacions presentat, 
en tràmit d`urgència, per la Sra. presidenta del Consell Comarcal en relació 
al recurs contenciós-administratiu interposat, davant el Tribunal Superior de 
Justícia  de  Catalunya,  pel  Consell  Comarcal  del  Baix  LLobregat  contra  el 
Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 145/1992, de 22 de juny, pel qual 
es  fixen  els  criteris  de  distribució  del  fons  de  cooperació  local  de 
Catalunya.

Els  presents  s`adhereixen  a  les  consideracions  exposades  en  defensa  dels 
interesos de la comarca pel que fa a una justa i equitativa distribució del 



fons que contempli uns altres criteris que no siguin extrictament el de la 
població i, per unanimitat, acordaren ratificar la compareixença d`aquesta 
corporació  en  el  recurs  i  l`escrit  d`al.legacions  presentat  per  la 
presidència.

III. SOL.LICITUD D`AJUT ECONOMIC PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA D`ACTUACIO 
COMARCAL (PAC)

Vista l`Ordre de 9 de març de 1993, de la Conselleria de Governació de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1724 de 22-3-93), per la qual s`estableix 
el  procediment  de  concessió  de  subvencions  als  consells  comarcals  per  a 
l`elaboració dels seus programes d`actuació.

Atès que l`elaboració d`aquest programa, com a vehicle de planificació de 
l`activitat  comarcal,  constitueix  un  tema  pendent  i  d`obligat  compliment, 
segons que prescriu l`article 27 de la llei 6/1987, que cal instrumentalitzar 
en col.laboració amb els respectius ajuntaments i tenint en compte la realitat 
i les necessitats de la nostra comarca, determinar els criteris més adients en 
ordre a un adequat repartiment de competències, atribucions i serveis entre 
l`administració comarcal i les diferents administracions municipals que la 
integren, amb vista a assolir objectius de la màxima eficàcia i millorar, a 
tots els nivells, les necessàries relacions de cooperació i coordinació.

Atès que, en aplicació d`aquests principis, ja s`estan duent a terme per part 
d`aquesta  corporació,  al  llarg  del  curt  període  de  vida  dels  consells 
comarcals i per la via de convenis sectorials amb els ajuntaments, un conjunt 
d`actuacions puntuals en matèries i serveis públics d`interès general que 
incideixen de forma important en tot el territori de la comarca o en una part 
d`ella, actuacions que caldrà reflectir formalment en el programa i completar-
les  amb  un  estudi  rigurós  i  metodològic  del  plantejament  que  es  pretén 
realitzar a la llum d`altres necessitats existents.

Atès que la preparació i l`elaboració d`un estudi de tanta transcendència 
comporta la disponibilitat de recursos econòmics per tal que l`anàlisi i el 
diagnòstic dels objectius a complir es faci amb el màxim de rigor possible i 
per un equip de persones suficientment capacitades en el tractament dels temes 
i en el desenvolupament de les etapes que cal anar cobrint per tal que el 
programa  sigui  operatiu  i  adequat  a  les  necessitats  reals  de  la  nostra 
comarca.

El Ple del Consell Comaarcal, conformement amb el dictamen de la Comissió 
Informativa  d'Hisenda  i  Règim  Interior,  per  unanimitat  dels  18  membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Acollir-se a l`Ordre de 9 de març de 1993, de la Conselleria de 
Governació de la Generalitat de Catalunya i, en conseqüència, sol.licitar, a 
l`empara de l`esmentada Ordre, la subvenció oportuna per a poder atendre el 
finançament de la despesa que comportarà per aquesta corporació l`elaboració 
del Programa d`Actuació Comarcal.

Segon. Disposar que per la Presidència del Consell Comarcal es doni trasllat 
d`aquest acord a la Direcció General d`Administració Local, juntament amb la 
documentació que preveu l`article 1 de l`Ordre.



IV.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIO PER A LA REDACCIO DE PROJECTES I ESTUDIS TECNICS

Vista la Resolució de 8 de març de 1993 (DOGC núm.1724 de 22.3.1993) de la 
Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya, per la qual es 
regula la convocatòria per a la formació del Programa de cooperació tècnica 
local, any 1993, del qual són ens destinataris els municipis i els consells 
comarcals de Catalunya.

Atès  que,  en  l'àmbit  de  les  competències  que  aquest  Consell  Comarcal  té 
delegades dels ajuntaments de la comarca en matèria d`accessos a nuclis de 
població, hi figuren com a actuacions urgents i prioritàries a realitzar per a 
enguany determinats treballs de topografia zonal que són previs i necessaris 
per a garantir la correcta execució d`alguns projectes inclosos al Programa 
comarcal de camins veïnals 1993 aprovat, en el seu dia, per aquest Consell 
Comarcal.

Vist l`informe lliurat per l`enginyer en cap dels serveis tècnics d`aquesta 
corporació i atès el dictamen de la Comissió Informativa d`Infrastructures, el 
Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 18 membres corporatius presents 
a la sessió, ACORDA:

Primer. Sol.licitar a l`Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de 
Catalunya  que  inclogui  aquesta  corporació  comarcal  en  el  Programa  de 
cooperació tècnica local, any 1993, publicat mitjançant Resolució de data 8 de 
març d`enguany, per a l`elaboració i redacció dels següents treballs:

1) Aixecament topogràfic i projecte de traçat de l`accés a la Bastida des de 
la Seu d`Urgell, amb un pressupost d`1.086.750,- PTA, IVA inclòs.

2) Aixecament topogràfic i projecte de traçat de l`accés a Castellàs de Tost, 
amb un pressupost de 724.500,- PTA, IVA inclòs.

Segon. Sol.licitar, a l`empara del dit programa una subvenció del 75% dels 
costos que suportarà aquesta corporació en la redacció dels treballs abans 
esmentats, tot tenint en compte que, pel fet de tractar-se d`actuacions de 
caràcter comarcal, gaudeixen de la prioritat a què fa esment l`article 7.2.a 
de les bases de la convocatòria.

V. SOL.LICITUD D`AJUT ECONOMIC PER A LA INSTAL.LACIO DELS CONSELLS COMARCALS, 
ANY 1993

Vista  la  Resolució  de  la  Conselleria  de  Governació,  de  data  1  de  març 
d`enguany  (DOGC  núm.  1719  de  12.3.1993)  per  la  qual  s`obre  l`oportuna 
convocatòria adreçada als consells comarcals per a la formació del programa 
específic d`ajut a la seva instal.lació, corresponent a l`exercici de 1993.

Ateses les inversions que, amb caràcter de prioritat i al llarg del present 
exercici, cal destinar a la seu comarcal per tal de dotar-la de la necessària 
funcionalitat,  remodelar  espais  i  adequar  les  seves  dependències  i 
instal.lacions al volum d`activitats i serveis que de manera creixent i dia a 
dia assumeix aquest Consell Comarcal.



El  Ple  de  la  Corporació,  a  proposta  de  la  Comissió  Informativa 
d`Infrastructures i per unanimitat dels membres presents, adoptà els següents 
ACORDS:

Primer. Sol.licitar a l`Honorable Conseller de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, la inclusió d`aquest Consell Comarcal en el programa específic 
d`ajut regulat per a enguany mitjançant la Resolució abans esmentada i, al seu 
empar, demanar la concessió de les següents subvencions, en base a l`informe, 
memòria tècnica i pressupostos que figuren com a annexos al present acord:

- 11.000.000 de PTA per despeses en inversions reals 
- 2.000.000 de PTA per despeses en béns corrents i serveis.

Segon. Comprometre's aquest Consell Comarcal a l`execució de les diferents 
actuacions previstes al punt anterior dins del present exercici de 1993.

Tercer. Facultar  la  Il.lma.  Sra.  presidenta  del  Consell  Comarcal,  perquè 
trameti la sol.licitud, juntament amb la resta de la documentació prevista a 
l`article 4t de la Resolució, a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat, dins del termini assenyalat i de cara a l`obtenció dels ajuts 
econòmics que es demanen.

VI. APROVACIO INICIAL DE PROJECTES D`OBRES DE LA XARXA DE CARRETERES

Vistos els projectes d`obres comarcals ordinàries, que es referencien a la 
part dispositiva.

Vist l`informe del secretari general respecte a la consideració d`aquests 
projectes com d`obres ordinàries i per tant sotmesos al tràmit d`aprovació 
dels articles 218 i 219 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.

Atès que no existeix cap impediment legal per aprovar projectes d`obres sense 
que es disposi de la prèvia i suficient consignació pressupostària per atendre 
les despeses per a la seva execució.

Atès el Dictamen de la Comissió Informativa d`Infrastructures, el Ple del 
Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels  membres  corporatius  presents  a  la 
sessió, adoptà els següents ACORDS:

Primer. Aprovar inicialment, amb la consideració d`obres comarcals ordinàries, 
els projectes d`obres anomenats:

a) Pavimentació de l`accés a Argolell des de la Farga de Moles.
b) Pavimentació de l`accés a Ansovell des de la cruïlla de Cava.

Segon. Sotmetre a informació pública, durant un termini de trenta dies, els 
projectes d`obres aprovats en l`acord precedent, de conformitat amb el que es 
preveu  en  l`article  219.2.c)  de  la  Llei  8/1987,  fent  constar  que,  si 
transcorregut aquest període de temps no s`ha formulat cap reclamació i/o 
al.legació als mateixos, quedaran aprovats definitivament sense necessitat de 
fer-ho de forma expressa.



Tercer. Facultar  a  la  Sra.  presidenta  d`aquest  Consell  Comarcal  perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l`efectivitat dels 
precedents acords. 

VII.- LICITACION PER CONCURS PER A L`ADJUDICACIO DE LES DUES OBRES ANTERIORS

Instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs 
públic,  de  les  següents  obres  ordinàries  incloses  al  Programa  comarcal 
d`actuació de camins veïnals, any 1993, i de les que s`han elaborat els 
corresponents  projectes  tècnics  redactats  per  l`enginyer  de  camins  de  la 
plantilla d`aquesta corporació, senyor Joan Gurrera i Lluch :

a) Pavimentació de l`accés a Argolell des de la Farga de Moles.
b) Pavimentació de l`accés a Ansovell des de la cruïlla de Cava.

Redactats els plecs de clàusules administratives particulars i facultatives o 
tècniques, i trobats conformes.

Vistos els informes del tècnic superior de la corporació, Sr. Gurrera, sobre 
la conveniència d`acudir al procediment de concurs en l`adjudicació d`aquestes 
obres, així com del secretari i de l`interventor habilitat de l'entitat.

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  al  dictamen  de  la  Comissió 
Informativa  d`Infrastructures,  per  unanimitat  dels  18  membres  corporatius 
presents a la sessió adoptà els següents ACORDS:

Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques 
de les obres ordinàries següents:

a) Pavimentació de l`accés a Argolell des de la Farga de Moles.
b) Pavimentació de l`accés a Ansovell des de la cruïlla de Cava.

Segon. Disposar la publicació d`un extracte dels esmentats plecs de clàusules 
administratives,  durant  un  termini  de  30  dies,  al  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, perquè es 
puguin presentar reclamacions, que seran resoltes per la corporació.

Tercer. Convocar  concurs  per  a  l`adjudicació  de  les  dues  obres  abans 
esmentades, amb uns pressupostos d`execució per contracta de 26.371.990,- PTA 
i de 45.478.162,- PTA, respectivament, IVA inclòs, i publicar simultàniament 
l`anunci de licitació en la forma prevista a l`article 122.2 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d`abril, i procedir a la tramitació corresponent 
fins a l`adjudicació d`ambdues obres.

VIII. PROPOSTA SOBRE DISTRIBUCIO DE L`ASSIGNACIO DE LA DIRECCIO GENERAL DE 
PLANIFICACIO  I  ACCIO  TERRITORIAL  PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DEL  PROGRAMA 
D`ACTUACIONS ALS PETITS NUCLIS I AL POBLAMENT DISSEMINAT

El Ple de la corporació fou informat de l`escrit cursat per la Direcció 
General  de  Planificació  i  Acció  Territorial  del  Departament  de  Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 



qual es comunica l`aportació que rebrà aquest Consell Comarcal per a enguany 
en  el  marc  del  programa  d'actuacions  als  petits  nuclis  i  al  poblament 
disseminat. Aquesta dotació, que en principi era de l`ordre dels 10.000.000 de 
pessetes, ha estat actualitzada per l`esmentada direcció general, fixant-se el 
seu import en 12.500.000 Pta, raó por la qual s`expressa per la Presidència la 
conveniència i l'oportunitat de complementar l`acord plenari de data 11 de 
febrer  passat  en  el  que  s`assenyalava,  en  base  a  la  dotació  inicialment 
prevista  dels  10.000.000  de  pessetes,  l`actuació  que  s`havia  acordat 
d`emprendre  per  aquesta  corporació  durant  l`exercici  de  1993,  dins  del 
programa abans esmentat. La Sra. presidenta considera d`interès acabar de 
completar les urgències existents a la nostra comarca pel que fa la dotació 
d`emissores i telèfons mòbils adquirits a l`empara del programa anterior i 
distribuïts  entre  els  diferents  nuclis  aïllats  del  nostre  territori,  i 
ressalta la importància de cobrir aquesta necessitat i de poder fer front al 
seu finançament amb l`excés de la consignació resultant, per un import de 
2.500.000 pessetes.

Així doncs, el Ple del Consell Comarcal, conforment amb la proposta de la 
Presidència,  i  per  unanimitat  dels  18  membres  corporatius  presents  a  la 
sessió, ACORDA:

Primer.  Aprovar, com a actuacions a emprendre per aquest Consell Comarcal 
durant l`exercici de 1993 i a l`empar del finançament que aportarà la Direcció 
General de Planificació i Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya per 
al desenvolupament del Programa d`Actuacions als petits nuclis i al poblament 
disseminat, les següents:

- DISSENY I SENYALITZACIO D`ITINERARIS I RUTES TURISTIQUES en les diverses 
modalitats  de  bicicleta,  passejada,  excursionisme,  etc,  amb  un  pressupost 
xifrat en 10.000.000 de pessetes.

- ACTUACIO COMPLEMENTARIA DE LA XARXA DE COMUNICACIONS. Dotació d`emissores i 
ràdio-telèfons, amb un cost aproximat de 2.500.000 pessetes.

Segon. Donar trasllat d`aquest acord a la Direcció General de Planificació i 
Acció Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la  Generalitat  de  Catalunya  per  tal  que  pugui  analitzar  i  aprovar  la 
viabilitat  de  la  proposta  i,  en  conseqüència,  iniciar-ne  la  corresponent 
tramitació administrativa. 
 

IX. INFORMES SOBRE AUTORITZACIO D`OBRES MUNICIPALS INCLOSES AL PLA ESPECIFIC 
DE LA DIPUTACIO

Vista la documentació cursada al Consell Comarcal pels ajuntaments d`Arsèguel, 
Fígols i Alinyà i Peramola perquè se'ls autoritzi a contractar determinades 
obres municipals incloses al Programa Específic de la Diputació de l`exercici 
de 1993, i atès el que disposa la Base 9a. de les aprovades pel Ple de la 
corporació provincial per al desenvolupament del Pla Específic corresponent al 
trienni  1993-1995,  els  presents,  a  proposta  de  la  Comissió  Informativa 
d`Infrastructures, ACORDAREN per unanimitat:

- INFORMAR  favorablement perquè l`Excma. Diputació de Lleida autoritzi la 
contractació de les següents obres municipals :



A)  L`obra  anomenada  "Arranjament  de  la  façana  de  l`equipament  municipal" 
pertanyent al municipi d`Arsèguel i inclosa al Programa Específic de 1993 amb 
un pressupost de 2.161.828 PTA.

B) L`obra anomenada "Xarxa de distribució i comptadors d`aigua a Fígols 1a. 
fase",  pertanyent  al  municipi  de  Fígols  i  Alinyà  i  inclosa  al  Programa 
Específic de 1993 amb un pressupost de 2.902.174 PTA.

C) L`obra anomenada "Dipòsit regulador d`aigües a Nuncarga", pertanyent al 
municipi  de  Peramola  i  inclosa  al  Programa  Específic  de  1993,  amb  un 
pressupost de 2.701.830 PTA.

X. SUBVENCIO EN MATERIA D`EDUCACIO AMBIENTAL

Tot seguit, es llegeix un dictamen de la Comissió Informativa de Serveis 
expressat en els següents termes

"Vista l'Ordre de 3 de març de 1993 (DOGC núm. 1720 de 15-3-1993) de la 
Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fa 
pública la convocatòria de subvencions per al finançament d'actuacions en 
matèria d`educació ambiental.

Atès que aquest Consell Comarcal, en l'exercici de les competències que en 
matèria  de  protecció  del  medi  li  atribueix  l'article  25-1-g)  de  la  llei 
6/1987, de 4 d'abril, sobre l'Organització Comarcal de Catalunya, programa per 
a enguany una important campanya de divulgació adreçada bàsicament al medi 
rural amb la intenció d`informar i de promoure la consciència, tant dels veïns 
de primera o segona residència com de les persones que ens visiten i turistes 
en general, sobre la necessitat de contribuir a mantenir nets els nostres 
pobles  de  muntanya  i  tot  el  seu  entorn  natural,  mitjançant  una  acurada 
selecció  de  les  deixalles  produïdes  i  el  seu  posterior  dipòsit  en  els 
diferents llocs i contenidors establerts a l`efecte, amb el doble objectiu de 
preservar la bellesa incomparable del nostre hàbitat, millorar la qualitat de 
vida dels que en ell viuen i d`ell gaudeixen i, alhora, obtenir un guany i un 
rendiment addicional a través d`un ulterior reciclatge, com ara en el cas del 
vidre, o d`un aprofitament de la matèria orgànica la qual, una vegada ha estat 
degudament condicionada i compactada en clots o petits femers artificials 
dissenyats exprés, pot ser utilitzada després com a adob dels prats i dels 
boscos. 

La Comissió proposa al Ple del Consell Comarcal que adopti el següent ACORD:

Primer. Acollir-se aquest Consell Comarcal a la subvenció prevista en l'Ordre 
de la Conselleria de Medi Ambient de data 3 de març de 1993, publicada al DOGC 
núm. 1720 del 15-3-1993 (codi de la convocatòria 02.01.93), per al finançament 
d'actuacions en matèria d`educació ambiental adreçades a la publicació de 
materials de divulgació ambiental, d`acord amb la memòria i pressupost del 
programa que forma part de l`expedient, i demanar que la quantia d'aquesta 
subvenció sigui del 100% del cost pressupostat per a l'activitat, segons que 
preveu la base sisena de la convocatèria.

Segon. Comprometre's aquest Consell Comarcal a realitzar les activitats que 



han de ser objecte de la subvenció.

Sotmès  per  la  Sra.  presidenta  a  la  consideració  dels  membres  corporatius 
presents l`anterior dictamen, pren la paraula el conseller portaveu del Grup 
del PSC, Sr. Mas i Bentanachs, per a significar la importància de que les 
actuacions a realitzar en aquesta matèria es facin de manera coordinada amb 
els ajuntaments i la Mancomunitat d`Escombraries de cara a una major eficàcia, 
posició amb la que la Sra. presidenta es manifesta plènament d`acord, tot i 
fer constar que la campanya s`orienta especialment als pobles més petits.

Després d`aquestes breus intervencions, el Dictamen de la Comissió és sotmès a 
la votació ordinària del Plenari i és aprovat per unanimitat dels 18 membres 
corporatius presents a la sessió.

XI.- SUBVENCIONS A CENTRES D`ATENCIO PRIMARIA I CONSULTORIS LOCALS

Vista la documentació cursada per diferents ajuntaments de la comarca a fi 
d`acollir-se a la línia de subvencions prevista en la convocatòria aprovada 
per Resolució de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de data 19 de 
febrer de 1993 i destinada al finançament de la construcció, l`ampliació, el 
remodelatge i l`equipament de centres d`atenció primària i consultoris locals 
de titularitat municipal,

Ateses les necessitats que en aquest camp de l`atenció social primària es 
pretenen cobrir en el conjunt de la comarca, i tenint en compte els informes 
de la Presidència que es troben units a cadascun dels respectius expedients,

El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels seus membres corporatius 
presents, adoptà el següent ACORD:

Primer. Aprovar els informes emesos per la Sra. presidenta en relació a les 
sol.licituds i documents presentats per diversos ajuntaments de la comarca per 
tal  d`acollir-se  a  la  convocatòria  publicada  al  Diari  Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya núm. 1713, de data 26 de febrer de 1993, i adreçada a 
la regulació de subvencions per a la construcció, l`ampliació, el remodelatge 
i  l`equipament  de  centres  d`atenció  primària  i  consultoris  locals  de 
titularitat  municipal,  per  a  l`exercici  de  1993,  fent  constar  que  les 
inversions per a les quals els municipis interessats sol.liciten les oportunes 
subvencions resulten idònies en el conjunt de la comarca, d`acord amb les 
necessitats existents en l'àrea dels serveis sanitaris primaris.

Segon. Traslladar les sol.licituds i documentació presentades, juntament amb 
els respectius informes emesos per la Presidència, a la Delegació Territorial 
del Departament de Sanitat i Seguretat Social, d`acord amb el que estableix la 
norma 6 de les de l`annex de l`esmentada Resolució de la Conselleria. 

XII. SOL.LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN LOCALS O EQUIPAMENTS AMB 
DESTINACIO CULTURAL

La Sra. presidenta informa sobre l'escrit tramès al Consell Comarcal pel Sr. 
coordinador  territorial  del  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de 
Catalunya en relació a les sol.licituds cursades pels Ajuntaments de Coll de 



Nargó,  d'Oliana  i  d'Arsèguel,  d`aquesta  comarca,  a  fi  d`acollir-se, 
respectivament, al règim de subvencions previstes en l`Ordre de la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya de data 19-12-91, referent a obres 
de  restauració  i  conservació  d`edificis  de  notable  valor  cultural,  i  en 
l'Ordre de la mateixa Conselleria de data 13 de gener de 1992, referent a 
inversions en locals o equipaments amb destinació cultural durant els anys 
1992 i 1993.

A la vista de la documentació aportada pels ajuntaments interessats, i atès 
que li pertoca al Consell Comarcal informar aquests expedients abans d'ésser 
elevats a l'organisme competent de la Generalitat que ha de resoldre, el Ple 
del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comisió Informativa de 
Serveis i per unanimitat dels 18 membres corporatius presents a la sessió, 
ACORDA:

Primer. Informar favorablement sobre la sol.licitud de subvenció cursada per 
l`Ajuntament de Coll de Nargó a l`empara de l`Ordre de 19-12 91, en relació a 
les següents actuacions :

A) Restauració parcial de l'ermita de Sant Martí de Sellent, dita també de "La 
Mare de Deu de la Providència dels Prats", amb un pressupost d'execució de 
2.237.428 PTA.

B) Restauració parcial de l'església de Sant Martí de la Plana ubicada a 
l'antic  terme  de  Montanissell,  avui  municipi  de  Coll  de  Nargó,  amb  un 
pressupost total d'execució de 2.347.480 PTA.

Segon. Informar favorablement la petició de subvenció cursada per l'Ajuntament 
d'Oliana a l'empara de l'Ordre de 13 de gener de 1992, en relació amb l'obra 
anomenada  "Rehabilitació  de  l'edifici  anomenat  Cal  Valls  per  a  local 
cultural", amb un pressupost d'execució per a l'any 1993 de 7.530.000 PTA.

Tercer. Informar favorablement la petició cursada per l'Ajuntament d'Arsèguel 
per  a  l'adquisició  de  béns  mobles  amb  destinació  cultural  consistents  en 
escultures  nadalenques  i  instal.lació  d'il.luminació,  amb  un  pressupost 
d'adquisició de 359.339 PTA.

Quart. Transmetre aquest acord al Sr. coordinador territorial del Departament 
de Cultura a Lleida.

XIII.- SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS CULTURALS

Atès que aquesta corporació, com a impulsora d'activitats adreçades al foment 
i difusió de la cultura a la comarca, té programades per a enguany una sèrie 
d'actuacions diverses en aquesta àrea, segons consta a la memòria redactada 
per la presidència del Consell.

Atès que per Resolució de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, de data 
9 de febrer de 1993, publicada al DOGC núm. 1712 de 24.02.93, s'ha obert una 
convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats 
locals que tinguin programades activitats culturals entre l'1 de novembre de 
1992 i el 31 d'octubre de 1993, entre les quals hi figuren com a destinataris 



els consells comarcals.

Vista la normativa continguda a la convocatòria de referència i de conformitat 
amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis d'aquesta corporació, el 
Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels seus membres presents a la 
sessió, ACORDA:

Primer. Aprovar la memòria de la presidència sobre les activitats culturals a 
dur a terme per aquest Consell Comarcal durant el present exercici.

Segon. Acollir-se  a  la  convocatòria  de  concurs  regulada  a  l'esmentada 
Resolució i, en conseqüència, sol.licitar al Departament de Cultura de la 
Generalitat  de  Catalunya  la  concessió  de  les  oportunes  subvencions  per  a 
contribuir al finançament de les actuacions culturals programades pel Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell durant l'exercici de 1993 :

A) CICLE DE CONCERTS A LA COMARCA, amb un pressupost d'1.200.000 pessetes.

B) CIRCUIT DE CINEMA ALS POBLES, que comprèn els següents apartats: 
   a) cicle Catalunya-Euskadi 
   b) cicles cinema rural 
   c) cicles de la dona com a directora, 
amb un pressupost total de 825.000 pessetes.

C) EXPOSICIONS, amb les següents vessants: 
   a) Els joves i la seguretat vial 
   b) Mostra de cartells-vocabulari 
   c) Exposició d'artistes comarcals
   d) Exposició de mostres artesanals de persones de la tercera edat de la 
comarca
amb un pressupost total de 400.000 pessetes.

D)  RECUPERACIO  DE  COSTUMS  ARTISTICS  I  TRADICIONALS,  amb  un  pressupost  de 
200.000 pessetes.

XIV.-  PROGRAMA  D'OCUPACIO  DEL  DEPARTAMENT  DE  TREBALL  EN  L'AMBIT  DE 
COL.LABORACIO AMB ELS CONSELLS COMARCALS

Vista l'Ordre de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya de 
data 3 de febrer de 1993 (DOGC núm. 1713 de 26-2-1993), per la qual es regula 
la presentació de sol.licituds per a acoliir-se als programes d`ocupació i 
formació ocupacional que desplega el Departament per a l'any 1993.

Atès que el capítol 4 de l`esmentada Ordre regula una línia d`ajuts adreçada a 
programes  d`ocupació  en  col.laboració  amb  els  consells  comarcals,  on  es 
preveuen  les  oportunes  subvencions  perquè  les  dites  corporacions  puguin 
contractar o prorrogar el contracte d'un dinamitzador ocupacional encarregat 
de  realitzar  tasques  encaminades  a  fomentar  l'ocupació  o  d'altres 
intervencions d'activació del mercat de treball.

Atès que aquesta entitat, des de l'any 1989, col.labora en aquesta matèria 
mitjançant  la  contractació  d'una  persona  adscrita  al  lloc  de  treball  de 
dinamitzador ocupacional.



El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  al  dictamen  de  la  Comissió  de 
Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica i per unanimitat dels seus 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Acollir-se a l'Ordre de la Conselleria de Treball de 3 de febrer de 
1993, pel que fa al programa concret d'ocupació en col.laboració amb els 
consells comarcals i, en conseqüència, sol.licitar, a través de la Direcció 
General  d'Ocupàció  de  l'esmentat  Departament,  la  concessió  de  la  dotació 
econòmica necessària per a poder prorrogar, durant l'any 1993, el contracte 
laboral que té formalitzat aquesta corporació amb la senyora Montserrat Calmet 
i Pons, la qual desenvolupa el lloc de treball de dinamitzadora ocupacional en 
aquesta comarca.

Segon. Comprometre's la corporació a què la totalitat de la subvenció atorgada 
per  aquest  concepte  vagi  destinada  únicament  i  exclusiva  a  sufragar  les 
despeses resultants de la contractació laboral.

Tercer. Facultar àmpliament la Sra. presidenta perquè cursi al centre directiu 
competent l'oportuna instància i acompanyi la documentació necessària en ordre 
a fer efectiva la subvenció sol.licitada.

XV. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA

La Sra. presidenta facilita al Plenari un recull de les principals Ordres i 
Resolucions de convocatòria de subvencions que varen sortir als últims Diaris 
Oficials de la Generalitat de Catalunya sobre diverses matèries relatives a 
cultura,  medi  ambient,  pesca  fluvial  etc.  Fa  una  especial  menció  de  les 
disposicions  publicades  en  relació  a  l'aprovació  del  Pla  Unic  d'Obres  i 
Serveis de Catalunya per a l'any 1993 així com del Programa Específic de la 
Diputació integrat aquell.

Tot seguit, considera d'interès lliurar informarció sobre els següents punts :

- Iniciació del curs per a treballadors/res familiars al qual s'han inscrit 17 
alumnes en jornada diària de dilluns a divendres i amb impartició de classes 
teòriques i pràctiques, a parts iguals.

- Celebració demà, dia 1 d'abril, a les 19 hores, en la Delegació Territorial 
del  Govern  a  Lleida,  d'un  homenatge  pòstum  a  Maria  Rubies,  recentment 
desapareguda.

- Assemblea de Municipis Rurals a celebrar el pròxim dia 16 de maig a la qual 
es preveu que hi assistiran entre 1000 i 3000 alcaldes de poblacions de menys 
de 2.000 habitants i en la que es tractarà sobre la problemàtica específica 
que afecta aquests petits ajuntaments així com les conclusions a què arribaran 
sobre la base de reivindicacions i plantejaments de futur.

- Convocatòria per demà dia 1 d`abril de la reunió del Consell General de 
Muntanya, amb motiu del qual el nostre Consell Comarcal presentarà com a 
proposta la necessitat de què la Generalitat dicti un Decret eximint o dictant 
una altra normativa alternativa per a les comarques de muntanya, pel que fa a 
la  prohibició  de  delimitar  les  propietats  que  donen  als  marges  de  les 



carreteres  amb  tanques  o  filats,  pel  fet  dels  perjudicis  que  aquesta 
prohibició ocasiona als pagesos qui veuen com els seus prats són objecte 
d'abusives tallades cada vegada que es tracta de rematar les cunetes.

ASSUMPTE D'URGENCIA

Fora  de  l'ordre  del  dia  i,  mitjançant  acord  previ  d'urgència,  la  Sra. 
presidenta expressa el desig manifestat pel conseller senyor Fierro i Rugall, 
de cesssar en les seves funcions de vocal delegat al si del Consell Esportiu 
de  l'Alt  Urgell;  motius  d'índole  particular  relacionats  amb  les  seves 
ocupacions professionals i obligacions familiars li impedeixen d'exercir el 
càrrec amb una dedicació continuada, raó per la qual ha considerat oportú 
demanar la seva renúncia perquè un altre company pugui continuar assumint 
l'esmentat càrrec. La mateixa presidenta proposa el nomenament d'un altre 
vocal en la persona del també conseller, senyor Joan Reig i Puig, el qual, de 
fet, ja venia desenvolupant en múltiples ocasions aquesta representació per 
delegació del senyor Fierro.

Els membres corporatius concorrents aproven unànimement la proposta de la 
Presidència i el Sr. Reig, present a la sala, accepta el nomenament que li ha 
estat conferit.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,30 
hores,  de  la  qual  s'estén  la  present  acta  que  és  signada  per  la  Sra. 
presidenta, amb mí, el secretari, la qual cosa certifico.

      LA PRESIDENTA                                EL SECRETARI



DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858589 al 
núm. 858602, i comprèn un tota de 14 folis, numerats del 37 al 50.

La Seu d'Urgell, 15 de maig de 1993

EL SECRETARI


