
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 17 de juny 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 
extraordinària de primera convocatòria. Presideix la titular, Ilma. Sra. 
Ma. Dolors Majoral i Molinè i hi concorren els següents consellers:

- 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
- Josep Sarri i Vila
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- 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 .

Excusaren la seva assistència el conseller senyor Jordi Ribó i Ortodó i la 
consellera senyora Mercè Cases i Torra.

Assisteix, amb veu però sense vot, l'alcalde del municipi de Cava, senyor 
Joan Pubill i Altimir.

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, comprovat pel Sr. 
secretari que hi ha el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ésser 
válidament iniciada, es procedeix, tot seguit, a conèixer dels assumptes 
següents inclosos a l'ordre del dia:

Acordat,  per  unanimitat  dels  presents  i  a  petició  tant  de  la  Sra. 
presidenta de la corporació com del Sr. president de l'àrea econòmico-
financera, deixar sobre la taula els assumptes inclosos als punts 1, 2 i 4 
de l'ordre del dia, amb vista a verificar-se un estudi més complert dels 
temes per part de la Comissió de Finances, pel que fa als dos primers 
apartats, i de la Comissió de Govern, pel que fa al punt 4, es passa, tot 
seguit, a examinar el punt 3 de l'ordre del dia que presenta el següent 
enunciat :

III. RESOLUCIO DELS CONCURSOS I ADJUDICACIO DE LES OBRES SEGÜENTS: 

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



Examinat l'expedient intruït per adjudicar per concurs la realització de 
l'obra anomenada "Pavimentació de l'accés a Ansovell del de la cruïlla de 
Cava". 

Celebrada  la  licitació  el  dia  16  de  juny  d'enguany,  sense  adjudicació 
provisional, i traslladat l'expedient als serveis tècnics de la corporació, 
que  emeten  informe  en  el  sentit  que  queda  consignat  a  l'expedient, 
considerant  les  més  favorables  les  proposicions  presentades  per  les 
entitats  PANASFALTO SA i CATALANA DE OBRAS PUBLICAS SA, representades pels 
senyors Celestino M. Rodríguez Garcia i Pedro José Gamo Nieto.

Atès també el dictamen emès per la Junta Comarcal de Contractació en el 
sentit  de  considerar,  d'entre  les  dues  ofertes  preseleccionades,  la 
presentada per l'empresa PANASFALTO S.A. com a la més avantatjosa pels 
interessos de la corporació.

Trobat l'expedient conforme, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat 
dels seus membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer.- Declarar  vàlida  la  licitació  i  adjudicar  definitivament  el 
contracte a l'entitat PANASFALTO SA, pel preu de 32.940.000,- PTA, per a la 
realització de l'obra anomenada "Pavimentació de l'accés a Ansovell des de 
la cruïlla de Cava", d'acord amb el projecte tècnic i plecs de clàusules 
administratives i facultatives que regeixen aquest contracte.

Segon.- Autoritzar  la  despesa  amb  càrrec  a  la  partida  511.601.01  del 
Pressupost de l'exercici de 1993.

Tercer.- Que aquest acord sigui notificat a l'entitat contractista en el 
termini de deu dies perquè dins del deu dies següents a la recepció de la 
notificació presenti el document que acrediti haver constituït la garantia 
definitiva i, un cop complert aquest tràmit, concorri a formalitzar el 
corresponent contracte administratiu.

Quart.- Facultar  la  Sra.  presidenta  de  la  corporació  perquè  en  nom  i 
representació del Consell Comarcal procedeixi a la signatura del contracte.

Alhora,

Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de 
l'obra anomenada "Pavimentació de l'accés a Argolell des de la Farga de 
Moles". 

Celebrada  la  licitació  el  dia  16  de  juny  d'enguany,  sense  adjudicació 
provisional, i traslladat l'expedient als serveis tècnics de la corporació, 
que  emeten  informe  en  el  sentit  que  queda  consignat  a  l'expedient, 
considerant  les  més  favorables  les  proposicions   presentades  per  les 
entitats   PANASFALTO  SA,  J  Y  M  GRUAS  SA-OBRAS  INDUSTRIALES  SA  (UNIO 
TEMPORAL D'EMPRESES) I CATALANA DE OBRAS PUBLICAS SA, representades pels 
senyors Celestino M. Rodríguez Garcia, Pere Muns i Masip i Pedro José Gamo 



Nieto, respectivament.

Atès també el dictamen emès per la Junta Comarcal de Contractació en el 
sentit  de  considerar,  d'entre  les  tres  ofertes  preseleccionades,  la 
presentada  per  la  Unió  Temporal  d'Empreses  J  Y  M  GRUAS  SA-OBRAS 
INDUSTRIALES SA com la més avantatjosa pels interessos de la corporació.

Trobat l'expedient conforme, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat 
dels seus membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer.- Declarar  vàlida  la  licitació  i  adjudicar  definitivament  el 
contracte a la Unió Temporal d'Empreses J Y M GRUAS SA-OBRAS INDUSTRIALES 
SA, pel preu de 21.071.220 PTA,-, per a la realització de l'obra anomenada 
"Pavimentació de l'accés a Argolell des de la Farga de Moles", d'acord amb 
el projecte tècnic i plecs de clàusules administratives i facultatives que 
regeixen aquest contracte.

Segon.- Autoritzar  la  despesa  amb  càrrec  a  la  partida  511.601.00  del 
Pressupost de l'exercici de 1993.

Tercer.- Que aquest acord sigui notificat a l'U.T.E. contractista en el 
termini de deu dies, i que sigui requerida perquè, dins dels deu dies 
següents  al  de  la  data  en  què  rebi  la  notificació,  acrediti  davant 
d'aquesta corporació, d'acord amb el que estableix l'apartat 3 del vigent 
Reglament General de Contractació de l'Estat, la seva constitució formal, i 
presenti el document que justifiqui haver constituït la garantia definitiva 
i, un cop complert aquest tràmit, concorri a formalitzar el corresponent 
contracte administratiu.

Quart.- Facultar  la  Sra.  presidenta  de  la  corporació  perquè  en  nom  i 
representació del Consell Comarcal procedeixi a la signatura del contracte.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,40 
hores, de la qual s'estèn la present acta que és signada per la Sra. 
presidenta, amb mi, el secretari. La qual cosa certifico.

      LA PRESIDENTA                               EL SECRETARI

DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858623 al 
núm. 858625 i comprèn un total de 3 folis, numerats del 70 al 72.

La Seu d'Urgell, 9 de juliol de 1993

EL SECRETARI


