
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 14 d'octubre 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:

- 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
- 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 Jordi Ribó i Ortodó i 
Antoni Capdevila i Tarradellas.

S'hi troben també presents l`interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea, i l'enginyer de camins de la plantilla, senyor Joan Gurrera i 
Lluch, expressament convocat per la Sra. presidenta per a informar verbalment 
en els punts de l'ordre del dia que afecten a l'àrea d'infrastructures .

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

- 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
 
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.  PROJECTE  DE  L'OBRA  "NOU  ACCÉS  A  FÍGOLS  DES  DEL  PONT  D'ESPIA"  I 
CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'ESMENTADA OBRA

El conseller de l'àrea d'infrastructures, senyor Solans i Navarro, presenta a 
la consideració del Plenari el projecte anomenat "Nou accés a Fígols des del 
Pont d'Espia", redactat per l'enginyer de camins de la plantilla d'aquesta 
corporació,  senyor  Gurrera  i  Lluch,  i  que  es  nodreix  de  dues  fonts  de 
finançament:  El  Pla  Específic  de  la  Diputació  i  el  Programa  comarcal  de 
camins, raó per la qual el Consell Comarcal va acceptar, en el seu dia, les 
funcions  d'ens  executor  d'aquest  projecte  per  tal  d'unificar  el  procés 
licitatori i evitar duplicitat de tràmits.

Simultàniament,  considera  el  conseller  la  conveniència  d'impulsar  amb 
celeritat el procediment contractual a fi de justificar davant la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat les inversions previstes al programa 
de camins veïnals de 1993 abans que finalitzi l'exercici, actuació que queda 
legitimada en obrar a l'expedient el corresponent certificat del compromís 
assumit per l'Ajuntament de Fígols i Alinyà, beneficiari de l'obra, de posar a 
disposició del Consell Comarcal els terrenys necessaris per a l'execució del 
projecte.

En conseqüència, el ponent de l'àrea d'infrastructures proposa al Ple del 
Consell  Comarcal,  en  congruència  amb  l'informe  de  la  Junta  Comarcal  de 
Contractació, que adopti el corresponent acord pronunciant-se sobre els dos 
punts següents: a) aprovació del projecte i b) aprovació, simultània de la 
convocatòria de concurs per a l'adjudicació de l'obra.

Obert un torn de paraules al voltant de la proposta, el conseller del Grup 
corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs, aprofita el moment per a remarcar 
la bona disposició que s'hauria de tenir, a l'hora d'estudiar i seleccionar 
les diferents ofertes del concurs, de donar preferència, en igualtat de preu o 
amb diferències de preu inestimables, a empreses de la pròpia comarca, tant 
per  raons  d'afavorir  la  dinàmica  empresarial  de  la  zona  i,  per  tant, 
d'impulsar el mercat de treball, com pel fet d'ésser les empreses locals més 
coneixedores de la nostra realitat i de la idiosincràsia dels habitants, cosa 
que, en la pràctica, resulta més beneficiosa pels interessos de la pròpia 
entitat i de la comarca en general.

La presidenta, senyora Majoral, expressa, al fil de l'anterior comentari, que 
aquest aspecte de la prioritat és una constant que ja té en compte la Junta de 
Contractació a l'hora de qualificar les propostes; la realitat, però, és que, 
en molts casos, o bé no es presenta oficialment cap empresa domiciliada a la 
comarca, al marge de possibles subcontractes que pugui haver-hi amb empresaris 
locals, cosa en la que no cal entrar-hi, o bé les diferències de preu són tan 
substancials que la Junta qualificadora es veu en l'obligació d'escollir el 
pressupost més favorable econòmicament, a més d'analitzar també els altres 
factors tècnics a tenir en compte en un concurs. Un cas recent, a títol 
d'exemple, diu, és el que s'ha produït en l'últim concurs amb motiu de la 
contractació de la carretera d'Altés, en què a partir d'un pressupost al 
voltant dels set milions de pessetes, la diferencia a la baixa per part d'una 
empresa forània representava quasi un 20% del preu bàsic.

El senyor Mas puntualitza que no són aquests els casos als que ell s'ha 



referit,  sinó  a  d'altres  en  què  les  ofertes  del  concurs  siguin  més 
equilibrades i no hagi diferències substancials de preu.

Així doncs, després d'aquestes intervencions i prèvia votació ordinària del 
Ple,  la  Sra.  presidenta  declara  aprovat,  per  unanimitat  dels  membres 
corporatius presents a la sessió, el següent ACORD:

Vist  el  projecte  d`obra  comarcal  ordinària,  que  es  referencia  a  la  part 
dispositiva.

Vist  l`informe  del  secretari  general  respecte  a  la  consideració  d`aquest 
projecte com d`obra ordinària i per tant sotmès al tràmit d`aprovació dels 
articles 218 i 219 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Atès el Dictamen de la Comissió Informativa d`Infrastructures, 

Primer. Aprovar inicialment, amb la consideració d`obra comarcal ordinària, el 
projecte d`obres anomenat "Nou accés a Fígols des del Pont d'Espia", amb un 
pressupost total d'execució per contracta de 64.785.365 PTA.

Segon. Sotmetre a informació pública, durant un termini de trenta dies, el 
projecte d`obra aprovat 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 al mateix, quedarà aprovat 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. 

Alhora,

Instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs 
públic,  de  la  primera  fase  de  l'obra  anteriorment  ressenyada,  inclosa  al 
Programa comarcal d`actuació de camins veïnals, any 1993, i de la que s`ha 
elaborat el corresponents projecte tècnic redactat per l`enginyer de camins de 
la plantilla d`aquesta corporació, senyor Joan Gurrera i Lluch,

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`aquesta 
obra, 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  17  membres  corporatius 
presents a la sessió adoptà els següents ACORDS:

Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques 
de la primera fase de l'obra anomenada "Nou accés a Fígols des del Pont 



d'Espia", pertanyent al municipi de Fígols i Alinyà.
Segon. Disposar la publicació d`un extracte de l'esmentat plec 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 la primera fase de l'obra 
abans esmentada, amb un pressupost d`execució per contracta de 41.621.375 PTA, 
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  de 
l'obra.

III. PLEC DE CONDICIONS DEL SERVEI DE TRANSPORT A LA DEMANDA

La Sra. presidenta presenta el punt de l'ordre del dia tot recordant als 
presents que el plec de condicions tipus que regula amb caràcter general la 
prestació dels serveis discrecionals de viatgers amb vehicles de fins a nou 
places,  instrument  jurídico-administratiu  on  s'enquadra  el  servei  del 
transport a la demanda, ha rebut ja l'aprovació del Plenari en sessió de 10 de 
setembre de 1992. Resta, per tant, fixar les condicions particulars de la 
prestació per a cada vall del nostre territori dintre de les vàries zones en 
què s'ha dividit la comarca, segons les peculiaritats que aquell presenta en 
cada vall. I, atès que el treball no s'ha pogut encara completar ja que només 
s'han  definit  les  actuacions  de  tres  àrees  concretes,  la  Sra.  presidenta 
proposa ajornar el tema de l'adjudicació i que sigui la Comissió de Govern 
l'encarregada, per delegació del Ple, de resoldre la tramitació relativa a la 
contractació  del  servei  per  a  les  diferents  zones  del  territori  comarcal 
afectades per la prestació del servei.

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

Primer. Ratificar, en els mateixos termes existents, l'acord plenari de data 
10 de setembre de 1992 pel qual s'aprova el plec de condicions jurídiques, 
econòmiques  i  administratives  "tipus",  reguladores  dels  contractes 
administratius per a la prestació del Servei Públic de Transport Discrecional 
de viatgers amb vehicles fins a nou places, per tal de dur a terme el servei 
de transport a la demanda a la comarca de l'Alt Urgell.

Segon. Delegar  en  la  Comissió  de  Govern  del  Consell  Comarcal  totes  les 
actuacions  necessàries  en  ordre  a  la  contractació  d'aquest  servei  per  a 
cadascuna de les àrees territorials de la comarca que ha de cobrir, incloent-
hi l'aprovació dels corresponents plecs de condicions tècniques i econòmico-
administratives particulars de cada zona.

ASSUMPTE D'URGÈNCIA

Fora de l'ordre del dia, prèvia declaració d'assumpte d'urgència i a proposta 
de la Presidència, el Ple del Consell Comarcal acorda, per unanimitat, prestar 
la  seva  conformitat  al  conveni  intermunicipal  formalitzat  entre  els 



Ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols per a l'organització i 
posta en marxa del servei de recollida d'escombraries a tots els nuclis de 
població que integren ambdues valls i, en particular, acceptar expressament la 
clàusula 8 de l'esmentat conveni, en virtut de la qual el Consell Comarcal 
assumeix les funcions d'àrbitre en tots aquells conflictes que puguin derivar-
se de la interpretació o aplicació del dit conveni entre ambdós ajuntaments.

INFORMES DE PRESIDÈNCIA

La Sra. presidenta facilita al plenari informació sobre els següents temes:

- Reunió celebrada la passada setmana amb el conseller de Sanitat i Seguretat 
Social  de  la  Generalitat  en  la  que  es  varen  tractar  diferents  assumptes 
d'interès, com ara el de la potabilitat de les aigües de consum, tema en el 
qual s'ha posat una especial èmfasi per la seva repercussió en la salut 
pública; en aquest sentit, preocupa el fet que siguin bastants els casos en 
què l'anàlisi de la potabilitat de les aigües del proveïment públic dóna 
resultats negatius i es demana que siguin els ajuntaments, conscients dels 
perills que això comporta i de les mesures sancionadores que caldria adoptar 
en el futur davant d'un incompliment reiterat. 

Pel  que  fa  als  escorxadors,  la  tendència  del  Departament  gira  sobre  la 
conveniència  de  comarcalitzar  aquest  servei  mitjançant  l'establiment 
d'equipaments d'àmbit supramunicipal, projecte que ja ha estat tantejat per 
aquest Consell, si bé amb resultats poc positius ja que, ara com ara i davant 
de  l'oferiment  fet,  cap  ajuntament  ha  decidit  delegar  formalment  en  la 
corporació  comarcal  aquesta  competència;  aquesta  matèria,  diu  la  Sra. 
presidenta, és prou complicada ja que és difícil de preveure què passarà a 
curt o mig termini amb aquells abocadors que no reuneixin les condicions 
mínimes tècnico-sanitàries que imposa la legislació vigent.

Finalment, també s'ha tractat del tema dels consultoris municipals respecte al 
qual, diu la senyora presidenta, la impressió no ha estat massa favorable ja 
que existeix el convenciment que el finançament destinat per la Generalitat a 
aquestes atencions ha estat escàs o mal repartit, i cal que els alcaldes dels 
municipis  amb  majors  necessitats  i  més  desfavorits  en  el  finançament 
traslladin al Departament les seves queixes i reivindicacions.

-  Fa  també  referència  la  Sra.  presidenta  a  les  bosses  de  compra  que  es 
distribueixen a través de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor i a 
l'Usuari i que contenen una guia del consumidor juntament amb una primera 
sèrie de fitxes intercanviables sobre etiquetatges, propietats dels materials 
emprats en els envasos, qualitats d'alguns productes alimentaris, instruccions 
sobre el seu ús i consum etc.

- Informe sobre l'oferiment per part de l'Ajuntament de la Seu, d'un espai de 
via pública per a instal.lar un stand del Consell Comarcal amb motiu de la 
Fira de Sant Ermengol.

- Informe sobre la campanya de plantació d'arbres que promou el Departament 
d'Agricultura de la Generalitat i del subministrament gratuït de la planta que 
farà l'esmentat Departament a petició dels ajuntaments.



- Escrit de la Subdirecció General d'Obres i Millora Rural del Departament 
d'Agricultura de la Generalitat, mitjançant el qual s'acusa rebut de l'acord 
d'aquest Consell en el qual i a l'empara del Conveni Generalitat-Diputacions-
Telefònica, es demanava prioritat per a la instal.lació del telèfon en aquells 
nuclis rurals que mancaven d'aquest servei o bé que només disposaven de ràdio-
telèfon o emissora. La resposta, en aquest sentit, està en la línia de la 
petició formulada pel que fa als criteris de prioritat que contempla la pròpia 
Ordre de 29 d'abril de 1993.

- Escrit de l'Entitat Pallars Industrial S.A., promotora de l'estació d'esquí 
de Port Ainé, en el qual es fa menció a la carta adreçada a tots els alcaldes 
de l'Alt Urgell sobre la voluntat de fer extensible aquest any a la nostra 
comarca, juntament amb la del Pallars Jussà, el lliurament de forfaits anuals 
gratuïts  a  tots  els  alumnes  de  les  escoles  fins  a  vuitè  de  bàsica,  i 
s'assenyala  el  requisit  formal  que  s'ha  d'omplir  per  part  dels  nens 
interessats.

PRECS I PREGUNTES

- En aquest apartat de l'ordre del dia, intervé el conseller senyor Mas i 
Bentanachs per assabentar als presents de la decisió de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell de traslladar la data de la Fira de Sant Ermengol al penúltim cap de 
setmana d'octubre, que enguany coincideix amb el dissabte dia 23 i el diumenge 
dia 24.

El motiu d'aquest canvi és d'evitar coincidències amb la celebració de les 
altres fires més properes, circumstància que resta, sens dubte, afluència de 
gent; amb aquest canvi, es pretén assegurar una major participació, tant de 
públic com de firaires.

Aprofita  el  conseller  l'ocasió  per  a  convidar  als  presents  als  actes  de 
presentació i d'inauguració que tindran lloc dissabte dia 23 a les 11 i 13 
hores, respectivament.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Sra. presidenta aixeca la sessió 
a les 22,10 hores i signa la present acta amb el secretari sotasignant, que 
certifica.

             LA PRESIDENTA                           EL SECRETARI

DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858656 al 
núm. 858661, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 103 al 108.



La Seu d'Urgell, 12 de novembre de 1993

EL SECRETARI


