
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 9 de setembre 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, Il⋅lma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Moliné i hi concorren els següents consellers:

- Jesús Fierro i Rugall
- Ramon Graell i Hernández
- 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
- 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.

Excusaren la seva assistència els consellers senyors Joan Busquets i Grau, 
Pere Planes i Planes i Antoni Capdevila i Tarradellas.

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

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

- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d'Estamariu
- Joan Blasi i Planas, alcalde de Valls de Valira
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de Valls d'Aguilar

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, comprovat pel Sr. 
secretari  el  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 SESSIÓ ANTERIOR

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



II. REFORMAT AL PROJECTE DE L'OBRA "PAVIMENTACIO DE L'ACCÉS A ARGOLELL DES DE 
LA FARGA DE MOLES"

El conseller ponent de l'àrea d'infrastructures, senyor Solans i Navarro, 
explica al plenari que, amb motiu de les obres que s'estan duent a terme 
referides a la "Pavimentació de l'accés a Argolell des de la Farga de Moles", 
obres  que  han  estat  adjudicades,  mitjançant  els  tràmits  de  licitació  per 
concurs, a l'empresa M. Y J. GRUAS S.A., s'ha pogut comprovar que, un cop 
realitzats els treballs de moviments de terres i obres de fàbrica, resultava 
factible i oferia unes majors garanties per a la solidesa de l'obra, modificar 
el projecte en el sentit de substituir l'afermat de la carretera, projectat en 
un principi a base d'un triple tractament superficial asfàltic, per una capa 
de 6 cms. d'aglomerat en calent, amb reg d'imprimació.

Aquesta  modificació,  plenament  consensuada  i  acceptada  per  l'empresa 
contractista de les obres, ha estat objecte de l'informe corresponent per part 
de l'enginyer de la corporació i traslladada a estudi de la Comissió Comarcal 
d'Infrastructures, la qual va informar favorablement a la vista de la seva 
oportunitat i conveniència i tenint en compte que l'increment de la despesa a 
realitzar per aquest concepte queda cobert amb la baixa operada en el preu que 
ha servit de base a la licitació, raó per la qual s'ha procedit a redactar el 
corresponent reformat al projecte que ara es sotmet a l'aprovació del plenari 
corporatiu.

Vistes  les  consideracions  abans  exposades,  atès  l'interès  públic  de  la 
modificació  proposada  i  tenint  en  compte  que  l'increment  experimentat  a 
resultes  de  la  mateixa  no  ultrapassa  el  20%  de  l'import  inicialment 
pressupostat per a l'obra, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 16 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Aprovar el reformat al projecte de "Pavimentació de l'accés a Argolell 
des de la Farga de Moles", redactat per l'enginyer de camins de la plantilla, 
senyor Gurrera Lluch, per un import de TRES MILIONS SET-CENTES CINQUANTA-CINC 
MIL CENT SEIXANTA-SET PESSETES (3.755.167,- PTA) que comprèn una modificació 
en l'afermat de la carretera substituint el tractament asfàltic inicialment 
previst per una capa de 6 cms. d'aglomerat, amb reg d'imprimació.

Segon. Encomanar l'execució directa de l'obra reformada a la mateixa empresa 
adjudicatària del projecte bàsic, M. Y J.GRUAS S.A en base al que disposa 
l'article 275-1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local  de  Catalunya,  atesa  la  impossibilitat  de  promoure  concurrència  en 
l'oferta  pel  fet  d'existir  ja  un  contractista  del  projecte  unitàriament 
considerat.

III. ADJUDICACIÓ D'OBRES DE CAMINS VEINALS MITJANÇANT CONCURS

Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de 
l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Bar, Toloriu i 
el Quer Foradat des de la N-260, 1a. fase". 

Celebrada  la  licitació  el  dia  7  de  setembre  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 
com a més favorables les proposicions  presentades per les entitats PANASFALTO 
S.A., M. Y J. GRUAS S.A. i MIQUEL RIUS S.A..

Atès també el dictamen emès per la Junta Comarcal de Contractació en el sentit 
de  considerar  que,  d'entre  el  conjunt  de  les  ofertes  presentades,  la  de 
l'empresa PANASFALTO S.A. és la que, conjugant tots el factors objectius a 
tenir  en  compte  en  el  plec  de  clàusules  administratives  que  regeix  el 
contracte, resulta ser la més avantatjosa pels interessos de la corporació.

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

Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte a 
l`Entitat PANASFALTO S.A. ,pel preu de TRENTA-SIS MILIONS SET-CENTES VINT-I-
CINC MIL PESSETES (36.725.000,- PTA), per a la realització de l'obra anomenada 
"Arranjament i pavimentació de l'accés a Bar, Toloriu i el Quer Foradat des de 
la N-260, 1a. fase", 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 511.601.04 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,  tot  seguit,  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 " Arranjament i pavimentació de l'accés a Altés des de la 
ctra. L-301". 

Celebrada  la  licitació  el  dia  7  de  setembre  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, per ordre de prelació, les proposicions presentades per 
les entitats  M. Y J. GRUAS S.A, BENITO ARNO S.A. I RIBALTA E HIJOS S.A. 

Atès també el dictamen emès per la Junta Comarcal de Contractació en el sentit 
de considerar, d'entre les ofertes presentades, la de l'entitat M. Y J. GRUAS 
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 M. Y J. GRUAS S.A., pel preu de SIS MILIONS TRES-CENTES VINT-I-NOU 



MIL CINC-CENTES VINT-I-QUATRE PESSETES (6.329.524,- PTA), per a la realització 
de l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació de l'accés a Altés des de la 
ctra.  L-301",  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 511.601.06 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,  tot  seguit,  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.

IV.  SOL.LICITUD  DE  L'AJUNTAMENT  DE  VALLS  DE  VALIRA  AL  MINISTERI  D'OBRES 
PUBLIQUES I TRANSPORTS DE L'ESTAT, DEMANANT UN NOU ACCÉS AL POBLE D'ANSERALL I 
AL MONESTIR DE SANT CERNI DE TAVERNOLES DES DE LA N-245

Vist l'escrit del Sr. alcalde del municipi de Valls de Valira, de data 25 
d'agost d'enguany, mitjançant el qual es demana el suport de la corporació 
comarcal en la petició que el dit Ajuntament dirigeix al Ministeri d'Obres 
Públiques i Transports, com a organisme competent en la matèria, sobre la 
conveniència  de  fer  possible  un  vial  d'accés,  des  de  la  N-145  (la  Seu 
d'Urgell-Andorra), que permeti la comunicació per automòbil amb el sector sud 
del nucli poblacional d'Anserall, capital de l'esmentat municipi, on s'ubica 
l'antic monestir de Sant Cerni de Tavèrnoles, joia important de l'art romànic 
declarada monument històric-artístic del patrimoni nacional.

Atès que l'únic accés que, ara com ara, connecta la N-145 amb la localitat 
d'Anserall, desemboca en un sector del poble configurat per una petita xarxa 
de carrerons estrets de molt difícil accés a la zona on es troba emplaçat el 
famós monestir, circumstància que fa retreure considerablement l'afluència de 
visitants i de turistes a l'indret.

Atès que la realització d'un nou accés al poble, pel costat nord, des de la N-
145 no suposaria majors despeses, tenint en compte la brevetat del trajecte, i 
constituiria una actuació d'un indubtable valor social, donat l'elevat interès 
històric-artístic de l'esmentat monestir.

En base a l'exposat, el Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Presidència 
i per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

-INFORMAR FAVORABLEMENT I RECOLZAR  la petició cursada per l'Ajuntament de 
Valls de Valira, en ordre a sol.licitar al Ministeri d'Obres Públiques i 
Transports que faci realitat la possibilitat de construir i facilitar un nou 
vial  d'accés  al  poble  d'Anserall,  que  permeti  d'enllaçar  directament  la 
carretera N-145 amb la zona nord de l'esmentat nucli poblacional on s'assenta 
el monestir romànic de Sant Cerni de Tavèrnoles, catalogat en el Patrimoni 
nacional com a monument de caràcter històric-artístic.



V. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE JOSA I TUIXEN PER A LA CESSIÓ D'US D'UN VEHICLE 

RECOL⋅LECTOR D'ESCOMBRARIES

Tot seguit, el secretari general dóna lectura al projecte de conveni redactat 
per a regular la cessió en ús per part del Consell Comarcal, com a ens 

titular,  a  l'Ajuntament  de  Josa  i  Tuixén,  d'un  camió-recol⋅lector 
d'escombraries,  amb  el  seus  equipaments  i  accessoris  corresponents,  a  fi 
d'ésser  destinat  al  servei  de  recollida,  transport  i  condicionament  dels 
residus  sòlids  urbans  produïts  als  nuclis  de  població  que  integren  els 
municipis  de  Josa  i  Tuixén  i  de  la  Vansa  i  Fórnols,  àrea  considerada 
prioritària dins de la comarca per a l'aplicació i la gestió del programa per 
al foment de la recollida selectiva de residus sòlids urbans.

Els presents, en trobar correctes i conformes amb els interessos d'ambdues 
corporacions  locals  els  termes  del  conveni,  acordaren,  per  unanimitat, 
aprovar-ho a tots els efectes legals i autoritzar la Sra. presidenta per a 
procedir a la seva formalització i signatura així com per a realitzar quantes 
gestions sigui menester en ordre a la plena efectivitat de l'esmentat conveni.

VI. RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BENS I DRETS DE L'ENTITAT A 31 DE DESEMBRE 
DE 1992

Examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns redactada 
pel secretari i la proposta de la Comissió Informativa de Finances, el Ple del 
Consell Comarcal adoptà, per unanimitat, el següent ACORD:

Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns, drets i obligacions 
d'aquest Consell Comarcal referida a 31 de desembre de 1992, l'import de la 
qual queda fixat en  239.199.282,- pessetes, en incorporar-hi les altes, que 
ascendeixen a 19.458.150,- pessetes, i deduir-hi les baixes, que ascendeixen a 
12.522,- pessetes.

Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l'Inventari, autoritzada pel 
secretari  i  amb  el  vist-i-plau  de  la  Sra.  presidenta,  a  la  Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i al Govern Civil de Lleida, d'acord 
amb  el  que  estableixen,  respectivament,  els  articles  105-3  del  Decret 
336/1988, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i 86 
del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Locals, aprovat 
per Decret 781/1986, de 18 d'abril.

VII.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST COMARCAL DE L'EXERCICI 1992

Per unanimitat, els presents acordaren donar-se per assabentats del Decret de 
Presidència núm. 15/93, pel qual s'aprovà la liquidació del Pressupost de 
l'entitat comarcal corresponent a l'exercici de 1992, amb el següent resultat:

- Existència en caixa el 31-12-1991 ........ 47.712.462,- PTA
- Pendent de cobrament a la mateixa data .. 659.142.627,- PTA
                                  

            SUMA ........... 706.855.089,- PTA



- Pendent de pagament a la mateixa data ... 701.568.432,- PTA
                    SUPERÀVIT acumulat .....  5.286.657,- PTA

Desgloç del superàvit acumulat:

Superàvit exercicis anteriors .............   3.285.454,- PTA
Superàvit de l'exercici 1992 ..............   2.001.203,- PTA

VIII. COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 1992

Fou presentat a la consideració del Plenari corporatiu el Compte General del 
Pressupost de l'entitat comarcal corresponent a l'exercici de 1992, degudament 
rendit per la Sra. presidenta, en ús de les facultats de gerència que té 
assumides, i preceptivament dictaminat per la Comissió de Finances, en funció 
de Comissió Especial de Comptes.

El president de la dita Comissió, senyor Vila i Baraut, informa als presents 
dels  resultats  que  presenta  aquest  compte,  els  justificants  del  qual  i 
documentació  anexa  han  estat  a  la  disposició  dels  senyors  consellers  en 
l'oficina de la intervenció comarcal per al seu oportú examen i consulta i, 
d'altra banda, el senyor secretari certifica que durant el període d'exposició 
del compte no ha estat presentada ni tramesa cap reclamació ni observació en 
relació amb el mateix.

En conseqüència la Sra. presidenta sotmet a l'aprovació del Plenari el Compte 
General de la corporació de l'exercici de 1992, tal com ha estat dictat per la 
Comissió,  i,  tot  seguit,  s'obre  el  corresponent  debat  amb  les  següents 
intervencions:

El conseller senyor Mas i Bentanachs, com a portaveu del grup corporatiu del 
PSC, pren la paraula per a manifestar que ha tingut ocasió d'examinar el 
compte general de l'exercici de 1992 i ha pogut comprovar dues coses que, tot 
i  no  revestir  massa  importància  econòmica,  sí,  en  canvi,  són  prou 
significatives de cara a la bona imatge d'austeritat que, com a institució 
pública, estem obligats a donar, especialment en època de crisi econòmica com 
l'actual. Els punts a ressaltar pel conseller es concreten en dos aspectes: a) 
Tendència a disparar-se de forma una mica abusiva la despesa de cobrament de 
dietes per part de consellers i treballadors de la casa. b) Necessitat d'una 
major rigorositat en el control de les despeses de dinars que s'acrediten 
principalment per part dels càrrecs directius i tècnics de la plantilla amb 
motiu  de  desplaçaments  efectuats  per  a  realitzar  visites  o  fer  gestions 
oficials. 

Aquests  aspectes,  diu  el  conseller,  s'haurien  de  cuidar  més  ja  que,  per 
contra, contribueixen a conformar una opinió poc estètica des del punt de 
vista de la imatge institucional i, per aquesta raó, anuncia que el seu grup 
corporatiu es veu en la necessitat d'haver d'abstenir-se en la votació.

El  conseller  responsable  de  l'àrea  econòmica  i  financera,  senyor  Vila  i 
Baraut, considera exagerades les apreciacions del senyor Mas sobre el tema de 
les dietes i desplaçaments ja que, en el cas dels funcionaris i empleats en 



general, les dietes o mitges dietes acreditades es tradueixen en unes quanties 
fixes  que   determina  la  normativa  vigent  sobre  la  matèria,  segons  els 
diferents nivells  professionals existents, i que són  objecte de successives 
revisions  a  mesura  que  evoluciona  el  cost  de  la  vida;  un  altre  aspecte 
diferent,  diu  el  conseller,  és  quan,  per  raons  de  requerir-ho  la  gestió 
encomanada, es considera d'obligada deferència convidar a dinar a d'altres 
persones vinculades a qualsevol organisme oficial, circumstància que es dona 
en  algunes  ocasions  i  que  queda  oportunament  acreditada  a  través  del 
corresponent justificant de despesa.

El conseller senyor Fierro puntualitza que la qüestió és més de forma que de 
fons ja que, tot sovint, el funcionari avança els diners del desplaçament amb 
la qual cosa figura impròpiament com a perceptor d'una despesa que realment no 
li  correspon;  aquesta  pràctica,  afirma  el  senyor  Fierro,  caldria  que  fos 
desterrada i substituïda per una factura estesa a nom del Consell comarcal amb 
expressió del concepte o conceptes que la motiva.

El conseller, senyor Solà i Solà, considera que la matèria mereix una anàlisi 
més a fons a nivell de Comissió Informativa davant la possibilitat de poder 
caure en alguns excessos i, a la vista de les conclusions extretes, caldria 
facilitar a la corporació una explicació correcta sobre la justificació de les 
despeses d'aquesta naturalesa.

Finalitzades les intervencions, la Sra. presidenta sotmet a votació ordinària 
el Compte General del Pressupost de l'exercici 1992, tal com ha estat rendit i 
dictaminat per la Comissió Especial de Comptes i, a la vista del resultat de 
la votació, declara que ha quedat aprovat l'esmentat Compte General per 12 
vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.

IX. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

Transcorregut  el  termini  d'exposició  pública  de  l'acord  provisional  de 
modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per expedició 
de  documents,  i  no  havent-se  presentat,  dins  de  l'esmentat  termini,  cap 
reclamació de l'expedient, segons s'acredita mitjançant certificació lliurada 
pel  Sr.  secretari  de  la  corporació,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  per 
unanimitat  dels  membres  corporatius  presents  a  la  sessió  i  mitjançant  el 
quòrum de l'article 112.3.j) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, ha pres el següent ACORD:

Primer. Elevar a definitiu l'acord provisional sobre aprovació de l'expedient 
de  modificació  de  l'Ordenança  Fiscal  núm.  1,  reguladora  de  la  taxa  per 
expedició de documents, en aplicació del que preveu l'article 17-3 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

Segon. Publicar  l'esmentat  acord  i  el  text  íntegre  de  la  modificació  al 
Butlletí Oficial de la Província, i s'aplicarà l'Ordenança modificada a partir 
de la mateixa data de la publicació, tal com preveu la Disposició Final de 
l'Ordenança.

X. OFERTA PUBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 1993



Atès  que  el  Ple  del  Consell  Comarcal  en  sessió  del  passat  8  de  juliol 
d'enguany,  va  aprovar  la  plantilla  de  places  reservades  a  funcionaris  i 
personal laboral, juntament amb el pressupost comarcal per a l'any 1993.

Atès que els articles 56 i següents del Reglament de personal al servei dels 
ens locals estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública 
d'ocupació  per  poder  convocar  les  proves  selectives  d'accés  a  les 
corresponents vacants.

Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació per a l'any 1993 les 
places  vacants  incloses  a  la  mateixa  es  troben  degudament  dotades  en  el 
pressupost comarcal vigent, segons informe de la Intervenció comarcal.

Es per tot això, que el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de 
la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior, i per unanimitat dels 
membres corporatius presents a la sessió, adoptà els següents ACORDS:

Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 1993, de personal al 
servei d'aquest Consell Comarcal, que s'adjunta com annex 1 a l'expedient, i 
que inclou totes les vacants dotades per aquest any i que s'han de proveir, de 
conformitat amb els articles 56 i següents del Reglament de personal al servei 
dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990, i també la legislació que aquest 
desenvolupa.

Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de 
l'esmentat Reglament.

Tercer. Facultar la presidenta del Consell perquè subscrigui els documents que 
siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors i, en especial, 
perquè  trameti  comunicació  dels  mateixos  al  Ministeri  per  a  les 
Administracions Públiques i la Direcció General d'Administració Local.

ASSUMPTES D'URGÈNCIA 

Fora  de  l'ordre  del  dia,  i  prèvia  declaració  d'assumptes  d'urgència,  el 
Plenari corporatiu pren els següents acords: 

A)  Vist  l'escrit  cursat  pel  senyor  alcalde  de  l'Ajuntament  de  Valls  del 
Valira,  de  data  2  de  setembre  d'enguany  pel  qual,  i  mitjançant  l'acord 
municipal de data 1 de setembre anterior, es demana a aquest Consell comarcal 

que doni suport a la sol⋅licitud que l'esmentat Ajuntament dirigeix a l'Excma. 
Diputació de Lleida, en petició de subvenció per a fer front a les despeses 
derivades de les següents actuacions:

- Ampliació d'un espai públic al Barri de Sant Antoni, 2a. fase

- Adequació de l'accés al Barri de Sant Pere, 2a. fase

Atès que les esmentades obres, la primera fase de les quals ja havia estat 
recolzada per aquesta corporació mitjançant informe de la Sra. presidenta del 



Consell  de  data  26  de  març  d'enguany,  són  d'interès  prioritari  per 
l'Ajuntament peticionari ja que, pel que fa a l'actuació del barri de Sant 
Antoni, permet de facilitar als ciutadans del nucli, en part habitants del 
propi municipi i en part habitants del municipi de la Seu d'Urgell, el gaudi 
d'un  espai  públic  digne,  perfectament  aprofitable  per  a  la  convivència, 
l'expansió i l'esbarjo del veïnat i, pel que fa a l'actuació del barri de Sant 
Pere, completa la realització d'un accés des de la carretera general, que 
millorarà de forma ostensible el trànsit de vehicles evitant les múltiples 
incomoditats que, a hores d'ara, pateix el veïnat d'aquest barri perifèric, 
integrat també per habitants d'ambdós municipis abans esmentats.

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels  16  membres  corporatius 
presents a la sessió, ACORDA:

- INFORMAR FAVORABLEMENT I RECOLZAR la sol⋅licitud de l'Ajuntament de Valls del 
Valira, en petició de subvenció per a fer front a les següents obres :

- 2a. fase de l'obra anomenada "Ampliació d'espai públic al barri de Sant 
Antoni"
- 2a. fase de l'obra anomenada "Adequació de l'accés al Barri de Sant Pere".

B) A proposta de la Sra. presidenta, el Ple del Consell Comarcal, fent ús de 
les atribucions que li atorga l'article 37 del Reglament Orgànic Comarcal, 
acorda, per unanimitat, delegar en la Comissió de Govern tota la matèria 
relativa als acords i informes que s'han d'emetre pel Consell Comarcal en 
ordre  a  la  gestió  i  execució  dels  programes  específics  de  la  Diputació, 
especialment en els següents punts:

a) Informe sobre les propostes fetes pels ajuntaments per a operar el canvi 
d'obres programades dintre dels Programes Específics de la Diputació.

b)  Informe  sobre  la  documentació  a  trametre  a  la  Diputació  (certificació 
acredi-tativa de la contractació i document justificatiu de l'adjudicació de 
l'obra) com a tràmit necessari a la formalització dels fulls corresponents al 
pressupost consolidat per part de l'ens provincial).

DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA

El Plenari corporatiu és informat per la Sra. presidenta sobre els següents 
assumptes:

- Escrit de la Direcció General d'Administració Local donant compte del recurs 
contenciós-administratiu interposar per la Federació de Municipis de Catalunya 
contra el Decret de la Generalitat núm. 161/1993, d'1 de juny, sobre la 
fixació dels criteris de distribució de la participació del Conselh Generau 
d'Aran i dels consells comarcals en els ingressos de la Generalitat, integrada 
en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 1993.

El Consell Comarcal resta a l'espera del corresponent emplaçament que faci la 
Sala  del  Contenciós-Administratiu  del  Tribunal  Superior  de  Catalunya,  amb 
vista a decidir, si així es considera oportú, la personació en la causa per a 



la defensa dels interessos d'aquesta corporació comarcal.

- Escrit de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques acusant 
rebut de l'acord de la corporació comarcal pel qual es demanava que es portés 
a  terme  la  redacció  del  nou  Pla  Comarcal  1995-1999,  juntament  amb  els 
resultats  de  l'enquesta  pública.  En  l'esmentat  escrit  s'anuncia  que  la 
Direcció  General  de  Planificació  i  Acció  Territorial  ha  iniciat  ja  els 
treballs corresponents referents a aquest pla.

- La Sra. presidenta informa sobre els preparatius dels actes a celebrar amb 
motiu de la trobada a Argestues per a celebrar la "I Trobada d'usuaris de 
l'energia solar" i fa referència a l'èxit que es preveu pel que fa a la 
concurrència de persones ja que a hores d'ara els llistats ja ultrapassen en 
mig centenar el número inicialment previst.

- Es recorda als senyors alcaldes que el termini de la convocatòria per 
acollir-se a la reparació de camins afectats per les nevades finalitza el 
pròxim dia 9 d'octubre.

-  Finalment,  la  Sra.  presidenta  facilita  un  resum  informatiu  sobre   la 
celebració de la "Setmana de l'Alt Urgell a Barcelona"

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,20 
hores, de la qual s'estén la present acta que és signada per la senyora 
presidenta amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.

     LA PRESIDENTA                                EL SECRETARI

DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 848646 al 
núm. 858655, i comprèn un total de 10 folis, numerats del 93 al 102.

La Seu d'Urgell, 15 d'octubre de 1993



EL SECRETARI


