
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 8 de febrer de 1996, 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. M. Dolors Majoral i Molinè, i hi concorren els següents consellers: 
 
- M.Teresa Ferrer i Cumella 
- Pere Planes i Planes 
- Ventura Roca i Martí 
- Josep Maria Solà i Solà 
- Emili Segon i Baró 
- Joan Busquets i Grau 
- Joan Orrit i Armengol 
- Josep Maria Castells i Curià 
- Jordi Mas i Bentanachs 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Joan Soldevila i Pagès 
- Francesc Muñoz i Gaset 
- Francesc Domingo i Barnils  
- Josep Mijana i Vilana 
- Miquel Colom i Pich  
 
Assistits de la sotasignant secretària accidental, Patricia Ramirez i Aymerich, la qual actua 
i dóna fe de l'acte per absència, a causa de malaltia, del secretari titular de la corporació, 
Josep Lluís Rodríguez i Morán.  
 
Excusaren la seva assistència els consellers, senyors Bonaventura Solans i Navarro i 
Miquel Mas i Miró. 
 
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:  
 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó  
- Josep Peña i Molina, alcalde de Valls del Valira 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d'Aguilar 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovada pel Sr. secretari 
l'existència del quòrum d'assistència necessari perquè la sessió pugui ésser válidament 
iniciada, es passa,  tot seguit, a conèixer dels assumptes següents inclosos a l'ordre del 
dia: 

 

 

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap esmena ni observació. 
 



2. EXPEDIENT DE CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA         

"ARRANJAMENT DE L'ACCES A ARGESTUES I BEREN". 

 
Un cop instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i 

procediment obert, de l'obra anomenada " Arranjament i pavimentació dels accessos 

a Argestues i Beren", d'acord amb el projecte tècnic redactat per l'enginyer de camins, 
canals i ports de la plantilla d'aquesta corporació, senyor Francesc Fabra i Grau, i aprovat 
pel Ple de la corporació comarcal en sessió del dia 21 de desembre de 1995, per al qual 
hi ha prou consignació al pressupost de l'entitat de l'exercici de 1996, segons informa la 
Intervenció de fons; 
 
Redactat i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars que regirà el 
contracte, d'acord amb l'informe de secretaria; 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures i mitjançant l'assentiment de tots els membres corporatius presents a la 

sessió, adoptà els següents a c o r d s: 

 

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació 
de l'obra abans esmentada i disposar la seva exposició al públic durant un termini de 
quince dies, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat, perquè es 
puguin presentar reclamacions, que seran resoltes per la corporació. 
 

Segon. Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra "Arranjament i pavimentació 

dels accessos a Argestues i Beren", amb un pressupost d'execució per contracta de 
72.968.213 PTA, i publicar simultàniament l'anunci de licitació en la forma prevista a 
l'article 122.2 del text refòs aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
 

3. EXPEDIENT DE CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "MILLORA 

DELS ACCESSOS A LES POBLACIONS D'ANSOVELL, BESCARAN I CASTELLNOU 

DE CARCOLZE". 

 
Un cop instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i 

procediment obert, de l'obra anomenada "Millora dels accessos a les poblacions 

d'Ansovell, Bescaran i Castellnou de Carcolze", d'acord amb el projecte tècnic 
redactat per l'enginyer de camins, canals i ports de la plantilla d'aquesta corporació, 
senyor Francesc Gabra i Grau, i aprovat pel Ple de la corporació comarcal en sessió del 
dia 21 de desembre de 1995, per al qual hi ha prou consignació al pressupost de l'entitat 
de l'exercici de 1996, segons informa la intervenció de fons; 
 
Redactat i trobat conforme el plec de clàusules administratives particulars que regirà el 
contracte, d'acord amb l'informe de secretaria; 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infraestructures i mitjançant l'assentiment de tots els membres corporatius presents a la 

sessió, adoptà els següents a c o r d s: 



Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació 
de l'obra abans esmentada i disposar la seva exposició al públic durant un termini de 
quince dies, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat, perquè es 
puguin presentar reclamacions, que seran resoltes per la corporació. 
 

Segon. Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra "Millora dels accessos a les 

poblacions d'Ansovell, Bescaran i Castellnou de Carcolze", amb un pressupost 
d'execució per contracta de 66.017.586 PTA, i publicar simultàniament l'anunci de licitació 
en la forma prevista a l'article 122.2 del text refòs aprovat per Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril. 
 
 

4. PROPOSTA DE REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA TARIFA QUE REGEIX EL 

SERVEI DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA  

 
Vist l'expedient sobre modificació de la tarifa integrada en les bases vigents que regeixen 
el servei de cooperació i assistència tècnica als municipis i entitats municipals 
descentralitzades de la comarca; 
 
Atès que la norma V de les esmentades Bases preveu la revisió periòdica de la tarifa per 
tal d'adaptar-la al cost mínim del servei a cobrir; 
 
Atès que la tarifa vigent data de l'any 1993 i resulta convenient procedir a la seva revisió 
sense incidir de forma especial en el cost de la contraprestació que satisfan les entitats 
destinatàries del servei, molt per sota, en qualsevol cas, de les tarifes oficials que 
apliquen els col.legis professionals respectius; 
 
El Ple del Consell, adherint-se al dictamen de la Comissió de Finances i Règim Interior i 

per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió,  a c o r d a : 

 

Primer. Aprovar inicialment una modificació puntual als paràgrafs 1 i 2 de la Norma II de 
les bases per les quals es regula la cooperació i assistència tècnica del Consell Comarcal 
als municipis i entitats municipals descentralitzades de la comarca, en virtut de la qual els 
punts esmentats queden redactats en la forma següent: 
 
II.1. Tarifa memòries valorades. 
 
- S'estableix una tarifa única de 25.000 pessetes per la redacció de cada memòria 
valorada. 
 
II.2. Tarifa projectes i direccions d'obres 
 

- La quantitat a liquidar per aquest concepte resultarà d'aplicar una reducció del 

cinquanta per cent (50%) sobre l'import de les tarifes col.legials que siguin en cada 
moment vigents, una vegada fet el descompte del 20% reglamentari en concepte de 
reducció d'honoraris per treballs realitzats a l'administració pública. 
 



Segon. Aprovar inicialment el text refòs de les esmentades bases, un cop operada la 
modificació anterior. 
 

Tercer. Sotmetre a informació pública els presents acords, mitjançant els preceptius 
anuncis, durant el termini de 30 dies, i donar audiència a les corporacions municipals 
interessades pel mateix període, per tal que es puguin presentar les reclamacions i 
suggeriments que s'estimin oportuns, en el benentès que transcorregut l'esmentat termini 
sense que se n'hi hagin presentat, els acords inicialment adoptats esdevindran definitius. 
 
 

5. BASES ESPECÍFIQUES PER A PROVEIR, EN CONCURS ORDINARI, EL LLOC DE 

TREBALL D'INTERVENTOR, CLASSE SEGONA. 
 
Atès que a la plantilla d'aquesta corporació es troba vacant el lloc de treball d'interventor, 
 
Atès que la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri per a les Administracions 
Públiques s'ha adreçat als ens que tenen vacant llocs de treball reservats a funcionaris 
d'administració local d'habilitació nacional, donant informació del procés legal a seguir per 
a la convocatòria de concurs ordinari per a proveir el lloc de treball vacant en aquesta 
corporació, 
 
Atès que, pel que fa aquesta entitat, s'ha procedit per la secretaria general a redactar les 
bases que regularan el barem de mèrits específics d'acord amb els quals el tribunal a 
constituir al si del Consell Comarcal haurà de valorar els al.legats pels aspirants al lloc de 
treball d'interventor d'aquesta corporació, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior, i 
trobant correctes i ajustades a les necessitats i als interessos d'aquesta corporació les 
bases presentades, el Ple, per unanimitat de tots els membres corporatius presents a la 
sessió,  

a c o r d a : 
 

Primer. Aprovar les bases específiques que regiran per a la convocatòria de concurs 
ordinari a fi de proveir un lloc de treball d'interventor d'aquest Consell Comarcal. 
 

Segon. Autoritzar la senyora presidenta de la corporació perquè realitzi els tràmits i 
gestions que el procés de cponvocatòria comporta, incloent-hi el tribunal de valoració. 
 
 

6. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AMB CÀRREC AL PLA D'OCUPACIÓ DE LA 

DIRECCIO GENERAL D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 1996 
 
Vista l'Ordre de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya de data 19 d'abril 
de 1995, per la qual es regulen les accions de formació ocupacional i afins de caràcter 
ocupacional que promou la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball per a 
l'any 1995, 
 



Vista l'Ordre de la mateixa Conselleria, de data 14 de desembre de 1995 (DOGC núm. 
2148 de 29.12.1995), per la qual es modifiquen determinats articles de l'Ordre de 
19.4.1995 i es regula la presentació de sol.licituds per a l'any 1996.  
 
Atès que, a l'empara del programa de dinamització ocupacional previst al capítol 7, 
articles 123 a 129 de l'esmentada Ordre de 19 d'abril de 1995, aquest Consell Comarcal 
considera necessari sol.licitar l'oportuna dotació econòmica per a continuar mantenint, al 
llarg de l'any 1996, el lloc de treball de tècnic encarregat de dur a terme les tasques de 
dinamització ocupacional que determini la Direcció General d'Ocupació,  
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió Informativa de 
Promoció i Foment de l'Activitat Socioeconòmica i per unanimitat dels membres 

corporatius presents a la sessió, a c o r d a  : 
 

Primer. Col.laborar amb la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya en el programa de dinamització laboral a l'àmbit comarcal i, en 
conseqüència, sol.licitar la participació d'aquest Consell Comarcal, per a l'exercici de 
1996, en les accions de dinamització laboral previstes a l'article 123 de l'Ordre de 19 
d'abril de 1995. 
 

Segon.  Sol.licitar l'oportuna dotació econòmica per a dur a terme aquesta actuació 
durant l'esmentat exercici de 1996. . 
 

Tercer. Comprometre's aquest Consell Comarcal a què la totalitat de la subvenció 
atorgada per aquest concepte es destinarà únicament i exclusiva a les despeses 
resultants de la dinamització ocupacional.  
 
 

7. PROPOSTA DE CONVENI PER A L'IMPULS D'ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA 

COMARCA A TRAVÉS DE LA REVISTA "LA DRECERA" 
 
La senyora presidenta exposa que l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre ha proposat al 
Consell Comarcal de subscriure un contracte marc per tal de col.laborar en la publicació 
d'una pàgina a la secció "Comarques" de la Revista "La Drecera "que edita el dit Institut. 
Aquesta revista dedicaria mitja pàgina a informació de la comarca, informació que es 
facilitaria a través d'una persona que actuaria per compte del Consell Comarcal amb el 
caràcter de corresponsal de la revista, i l'altra mitja pàgina s'emplenaria amb publicitat de 
les empreses i institucions locals que vulguessin anunciar-se i que cobririen el cost de 
tota la publicació sense que això signifiqués cap despesa per a les arques de la 
corporació. La senyora Majoral veu interesant la proposta, ja que considera positiu tot el 
que signifiqui fer promoció i donar a conèixer arreu del país els diferents aspectes que 
ofereix el desenvolupament de la nostra comarca; per això demana al consitori que 
expliciti el seu suport al projecte de contracte. 
 
Un cop han estat llegits els termes concrets dels pactes  en què es tradueix el conveni, 
s'obre el corresponent torn de paraules en el qual intervé el portaveu del grup corporatiu 
del PSC, senyor Mas i Bentanachs, per a fer una reflexió expressada en el sentit de 
considerar que, malgrat que aquesta col.laboració no representi cap cost econòmic per a 



la entitat, és possible que la cosa pugui fallar pel fet que cap empresa o entitat comercial 
vulgui participar-hi o no trobi correcta la forma d'anunciar-se, qüestió que és contestada 
per la senyora presidenta dient que no es tracta de comprometre a ningú i que si fallessin 
els anunciants, lògicament la pàgina dedicada a la comarca no es publicaria. 
 
Sense cap més intervenció, el Ple del Consell Comarcal, per assentiment majoritari i amb 
les úniques abstencions dels 2 membres del grup corporatiu del PSC presents a la 
sessió, 

a c o r d a : 

 

Primer. Aprovar, en els mateixos termes en què figura redactat, el projecte de contracte 
marc amb l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, un exemplar del qual s'uneix al present 
acord, amb vista a col.laborar en la publicació d'una pàgina destinada a la comarca de 
l'Alt Urgell dins de la secció que la revista LA DRECERA dedica a les comarques. 
 

Segon. Facultar la senyora presidenta de la corporació perquè formalitzi i signi l'esmentat 
contracte. 
 
 

8. PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI MARC PER A 1996 ENTRE EL 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT 

URGELL. 
 
La senyora presidenta informa del document tramès pel secretari general del 
Departament de Benestar Social sobre la proposta de pròrroga per a 1996 del conveni 
marc signat entre el Departament de Benestar Social i aquest Consell Comarcal el dia 22 
de setembre de 1993. 
 
Es llegeixen els termes d'aquest document de pròrroga trobant-lo, en línies generals, 
correcte i conforme amb les necessitats que té plantejades la comarca en matèria de 
serveis socials i altres actuacions en l'àmbit del benestar social, no obstant el qual la 
Comissió comarcal informativa de Serveis Públics, encarregada de l'estudi del tema i 
d'elevar la corresponent proposta d'acord al plenari corporatiu, manifesta que troba a 
faltar, per considerar-lo convenient i necessari, un apartat de l'annex en el que, a l'igual 
que en anys anteriors, es contempli la corresponent dotació econòmica destinada a 
actuacions de promoció i suport de les activitats del Consell Consultiu de la Vellesa, així 
com al programa de formació d'adults. 
 
Per això, els membres corporatius presents a la sessió s'adhereixen a la proposta de la 

Comissió i, en congruència amb la dita proposta, a c o r d e n, per unanimitat : 
 

- Sol.licitar al Departament de Benestar Social que complementi les dotacions previstes 
al document de pròrroga del conveni marc per a 1996, amb una subvenció equivalent a 

l'atorgada per a 1995, més l'increment corresponent, destinada a actuacions de promoció 
i suport de la integració, per activitats del Consell Consultiu de la Vellesa i pel programa 
de formció d'adults.   

 

9. AUTORITZACIÓ DE FUNCIONAMENT D'UN ALBERG DE JOVENTUT 



 
Vist l'expedient formalitzat a instància de l'entitat RESIDENCIAL VIELLA SA (REVISA), en 
sol.licitud d'autorizació per a obrir i posar en funcionament un alberg de joventut 
anomenat CENTRE RESIDENCIAL I DE SERVEIS  (CRS-REVISA) a ubicar al carrer 
S.Joan Baptista de la Salle núm. 51 de la ciutat de la Seu d'Urgell, 
 
Atesa la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal.lacions destinades a activitats amb 
infants i joves, 
 
Atès el Decret 276/1994, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal.lacions 
destinades a activitats amb infants i joves, 

 
Ateses les competències que aquest Consell Comarcal té atribuïdes en la matèria, 
mitjançant el Conveni de delegació signat amb la Secretaria General de Joventut el dia 9 
de febrer de 1994,   

 
Considerant que en la formalització de l'expedient s'han complimentat tots els tràmits i 
requisits preceptius, 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis Públics i 

per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a la sessió, a c o r d a : 

 

- CONCEDIR l'autorització de funcionament com a alberg de joventut a la instal.lació 
anomenada CENTRE RESIDENCIAL I DE SERVEIS (CRS-REVISA), ubicada al la ciutat 
de la Seu d'Urgell, c/ Sant Joan Baptista de la Salle núm. 51, per una capacitat de 271 
places. 

 

 

10. PROPOSTA D'ADHESIÓ I SUPORT A LA CAMPANYA DESENVOLUPADA PER LA 

COMISSIÓ CATALANA PER AL 50 ANIVERSARI DE LES NACIONS UNIDES 

 
A proposta de la senyora presidenta i, per unanimitat dels membres corporatius presents 

a la sessió, el Ple del Consell Comarcal acorda prestar la seva adhesió a la CRIDA feta 
per la Comissió Catalana per al 50è Aniversari de les Nacions Unides. 

 

 

11. CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

EN FAVOR DEL CONSELL COMARCAL PER AL PERÍODE 1996-1999 

 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la senyora presidenta i per unanimitat dels 16 

membres corporatius presents a la sessió, a c o r d a : 
 

Primer. Subscriure amb la Diputació de Lleida el Conveni de delegació de competències 
en favor del Consell Comarcal de l'Alt Urgell per al període 1996-1999, relatiu a 
l'assistència i cooperació municipal i serveis de naturalesa sectorial. 
 



Segon.  Aprovar el text del Conveni, que és l'aprovat per la Diputació de Lleida en sessió 
celebrada el proppassat dia 22 de gener. 
 

Tercer. Acceptar la delegació de serveis que es desprèn del text de l'esmentat Conveni. 
 

Quart. Facultar la Sra. presidenta, senyora Ma. Dolors Majoral i Moliné per tal que, 
assistida del Sr. secretari de la corporació, signi el Conveni en nom i representació del 
Consell Comarcal. 
 
 

12. PRESA DE CONEIXEMENT DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE LA 

PRESIDÈNCIA 
 
Els presents es donaren per assabentats dels següents Decrets dictats per la Sra. 
presidenta  
 
- Decret núm. 32/95, pel qual es nomena la senyora Silvia Trigueros i Wagner per a 
ocupar, mitjançant el sistema de promoció interna i previ el concurs-oposició celebrat, una 
plaça d'administrativa d'Administració General. 
 
- Decret núm.33/95 pel qual es resolt declarar en situació de serveis especials el 
funcionari d'aquesta corporació, senyor Joan Gurrera i Lluch, com a conseqüència del 
seu nomenament per a ocupar el lloc de treball de gerent d'IAUSA. 
 
- Decret núm. 34/95, pel qual es nomena el funcionari d'aquesta corporació, senyor Josep 
Lluís Pargaña i Escudero, coordinador de l'àrea d'infraestructures i secretari de la 
Comissió Informativa del mateix nom. 
 
- Decret núm.35/95, pel qual es resolt de contractar, pels tràmits del procediment 
negociat, diverses obres incloses a l'annex de la Resolució de 10.10.95, a resultes dels 
danys produïts pels aïguats d'octubre i novembre de 1994. 
 
- Decret núm. 36/97, pel qual es resolt de prorrogar el contracte de consultoria i 
assistència tècnica subscrit amb la senyora Iolanda Arnal i Dueso, enginyera agrònoma, 
per al desenvolupament del programa " Pyrenergia"  
 

 

13. INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
La Sra. presidenta passa informar al Plenari sobre els següents assumptes d'interès 
comarcal: 
 
- Incorporació a aquest Consell Comarcal, com a entitat col.laboradora en la gestió de la 
prestació substitutòria del servei militar, de set nous objectors. 
 
- Curs celebrat a Oliana, al qual van assistir-hi 17 persones, per a la posta en marxa del 
Programa "Posa a treballar les teves idees..... et donem suport", amb la finalitat de 
fomentar nous projectes empresarials a la nostra comarca. 



 
- Informe sobre les II Jornades tècniques de la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya 
que, molt possiblement, es celebraran a la nostra comarca els dies 18 i 19 del proper mes 
d'abril. 
 
- Celebració a la nostra comarca, el proper 26 d'abril, de la "2a. nit literària de LLeida" 
organitzada per l'Institut d'Estudis Ilerdencs. 
 
- Celebració els dies 20 i 21 d'abril a la capital de la comarca, de les Jornades 
Gastronòmiques que organitza conjuntament el Consell Comarcal, l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell i l'Associació local d'Hostaleria. 
 
- Constitució a la localitat de Martinet de l'Associació de Municipis del Pirineu (AMPI). 
 
 

14. PRECS I PREGUNTES 
 
A) Recollint el prec de la senyora presidenta, els presents acordaren, per unanimitat, 
transmetre a l'Il.lustrissim i Reverendissim Joan Martí i Alanis, la felicitació més 
entranyable del Consell Comarcal de l'Alt Urgell amb motiu del 25è aniversari de la seva 
consagració com a Bisbe de la Diòcesi d'Urgell i Copríncep d'Andorra. 
 
La corporació, juntament amb el Consell d'Alcaldes, fan palesa la seva voluntat de lliurar 
al senyor Bisbe una placa conmemorativa d'aquest aniversari .  
 
B) El Ple del Consell Comarcal s'ha donat per informat del prec presentat pel senyor 
alcalde del municipi de Cava d'aquesta comarca, en el que s'expressa la raonada 
protesta del veïnat de l'esmentada localitat pel deficient servei telefònic que pateix en 
l'actualitat el poble, tant pel que afecta al telèfon públic com pel que fa als particulars que 
disposen de telèfons privats, la qual cosa és conseqüència del fet d'haver-se substituït 
l'anterior sistema per cable per l'inal.làmbric; certament, amb l'actual sistema es 
produeixen molt sovint anomalies que impedeixen d'utilitzar normalment el servei, ja sigui 
a causa de saturació constant de les línies, ja sigui a conseqüència de la manca de 
cobertura adequada. S'ha de resaltar el fet que, amb motiu d'haver-se instal.lat el telèfon 
públic del poble (1983) i les connexions a particulars (1993), tant l'ajuntament com els 
particulars que ho varen sol.licitar, van tenir que fer-se càrrec d'una despesa superior a 
les 500.000 pessetes, xifra realment important per a un veïnat mancat de recursos que 
s'ha vist obligat a fer un esforç extraordinari per a poder beneficiar-se d'un servei tan 
esencial com és el telèfon; això no obstant, el servei funcionava de forma bastant 
acceptable; aquesta situació ha cambiat radicalment aran d'instal.lar-se recentment els 
telèfons inal.làmbrics, a través dels quals resulta realment dificil establir comunicació, 
problema que s'aguditza en aquells moments en què més es necessita per atendre 
urgències en un poble que,  com el cas de Cava i de la majoria de pobles d'aquesta 
comarca, es troben aïllats en la muntanya, amb comunicacions difícils i moltes vegades 
incomunicats. 
Els senyors consellers i alcaldes presents a la sala es fan ressò de la raonada queixa 
plantejada per l'alcalde de Cava, atès que aquest problema no és únicament en aquesta 
localitat sinó que també afecta a d'altres pobles de la comarca. 



 
I la corporació comarcal, conscient dels greus perjudicis i contratemps que aquest 
problema derivat del deficient servei telefònic ocasiona en vàries entitats de població de la 

nostra comarca i fent seu el prec formulat pel senyor alcalde de Cava, acorda por 

unanimidad: 
 
- "Demanar a la Cia. Telefònica, a través del seu delegat a Lleida, que es restableixin i/o 
mantenguin las antigues línies telefòniques per cable, deixant sense efecte el sistema 
inal.làmbric fins a tant no es presti l'adequada i correcta cobertura del servei als pobles de 
la comarca afectats per les contínues deficiències" 
 
 

ASSUMPTE D'URGÈNCIA 
 
Fora de l'ordre del dia, i prèvia declaració d'assumpte d'urgència, es llegeix un Dictamen 
de la Comissió Informativa d'Infraestructures expressat en els següents termes: 
 
Atès que el 31 de desembre de 1995 finalitzà el contracte que aquest Consell Comarcal 
tenia subscrit amb l'UTE OMS IBERICA SA- RWE IBERICA DE SANEAMIENTO SA per 
a la concessió de l'explotació de l'EDAR de Monferrer, 
 
Atès que en l'oferta continguda en la plica corresponent a la concessionària s'incloïa la 
dotació de material de laboratori (pràcticament inexistent quan varen recepcionar-se 
definitivament les instal.lacions) així com el material complementari de taller (molt escàs 
en aquell moment), 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària del 21 de desembre de 1995, 
aprovà de gestionar directament a partir de l'1 de gener de 1996 i a través de l'empresa 
pública comarcal IAUSA, l'explotació de l'EDAR de Montferrer, 
 
Atès que, en finalitzar el contracte esmentat, l'entitat concessionària ha volgut recuperar 
el material de laboratori i de taller de la seva propietat, fins ara assignat a l'EDAR de 
Montferrer, 
 
A proposta del gerent d'IAUSA i mitjançant la conformitat de l'enginyer en cap 
d'explotacions de les EDAR de les conques del Segre, la Comissió eleva al Ple del 

Consell Comarcal la següent proposta d'acord : 
 
- Sol.licitar a la Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, i en concret al Departament d'Explotació de depuradores, que sigui 

assignada la quantitat d'1.061.710 ptes al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a 
administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer, com a  complement del 
pressupost d'explotació de l'exercici de 1995 i en concepte d'adquisició de material de 
laboratori i de taller que es relaciona en fulls annexes. 
El transcrit Dictamen fou aprovat majoritàriament pel plenari corporatiu, amb les úniques 
abstencions dels dos membres del grup corporatiu del PSC presents a la sessió, i el 
portaveu senyor Mas, en explicació de vot, manifesta que la postura del grup és de no 



pronunciar-se sobre el tema fins que no hagi recaigut l'oportuna resolució del tribunal 
respecte a la forma de gestionar la depuradora. 
. 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 23,35 
hores, de la qual, com a secretari, esténc aquesta acta. 
 
 
 La secretària accidental                         vist i plau 
        La presidenta 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm.  999002 al núm. 
999007, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 2 al  7. 
 
La Seu d'Urgell, 15 de març de 1996 
 
El secretari 


