
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 11 d'abril 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
- Miquel Mas i Miró
- Ventura Roca i Martí
- Josep Maria Solà i Solà
- Emili Segon i Baró
- Bonaventura Solans i Navarro
- Joan Busquets i Grau
- Joan Orrit i Armengol
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- Francesc Muñoz i Gaset
- Francesc Domingo i Barnils 
- Josep Mijana i Vilana
- Miquel Colom i Pich 

Assistits de la sotasignant secretària accidental, Patricia Ramírez i Aymerich, la qual actua 
i dóna fe de l'acte per absència justificada del secretari titular de la corporació, Josep Lluís 
Rodríguez i Morán. 

Excusaren la seva assistència els consellers, senyors Josep Maria Castells i Curià, Josep 
Puigdemasa i Ribó i Joan Soldevila i Pagès.

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 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
- Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d'Aguilar
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà

Oberta la sessió i  declarada pública per la presidència,  comprovada per la secretària 
l'existència del quòrum d'assistència necessari perquè la sessió pugui ésser válidament 
iniciada, es passa,  tot seguit, a conèixer els 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. ADJUDICACIÓ PER CONCURS DE L'OBRA "ARRANJAMENT I  PAVIMENTACIÓ 
DELS ACCESSOS A ARGESTUES I BERÉN"

Vist l'expedient de contractació tramitat per adjudicar,  mitjançant procediment obert i a 
través de concurs públic, l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació dels accessos a 
Argestues i Berén", inclosa al PACV 1996.

Atès que, durant el termini hàbil obert a l'efecte, s'han presentat les següents proposicions 
:

- Núm. 1 SORIGUÉ SA, representada pels senyors Eduardo Nadal Claret i Jordi Bernat i 
Niubó

- Núm. 2  TRACSA, representada pel senyor Josep Maria Serra i  Boncompte
- Núm. 3 CUBIERTAS Y MZOV SA, representada pel senyor Francesc Suñol i Esquirol
- Núm. 4  PANASFALTO SA, representada pel senyor Pascal  Michel Ives.            
- Núm. 5  COPCISA, representada pelipe Costa i Cuadrench
- Núm. 6  CORVIAM SA, representada pel senyor Felix  Basterrechea Bermejo
- Núm. 7  M I J GRUAS SA, representada pel senyor Josep Maria Gruas i Estadella.
- Núm. 8  ARIDS ROMA SA, representada pel senyor Marcel Romà i Piró.
- Núm  9  BENITO ARNO E HIJOS SA, representada pel senyor Jaume Arnó i Ferrer.
- Núm.10  MIQUEL RIUS SA, representada pel senyor Miquel Rius i Bonet.
- Núm.11  PASQUINA SA, representada pel senyor Felix Pasquina i Olivé.

Atès que per la Mesa de contractació es proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat 
BENITO ARNO E HIJOS SA, com a autora de la proposició núm. 9, la qual, tenint en 
compte  els  diversos  criteris  de  valoració  ressenyats  al  Plec  de  clàusules  particulars, 
resulta ser la més avantatjosa pels interesos de la corporació comarcal.

Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a 
l'adjudicació en reunió celebrada el dia 2 d'abril d'enguany.

Vistos els articles 83 al  91 de la Llei  13/1995,  de 18 de maig,  de contractes de les 
administracions  públiques,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  assentiment  dels  seus 
membres corporatius presents, a c o r d a :

Primer.  Declarar vàlid l'acte de licitació

Segon. Adjudicar  el  concurs  per  a  executar  l'obra  "Arranjament  i  pavimentació  dels 
accessos a Argestues i Berén" a l'entitat BENITO ARNO E HIJOS SA, com a autora de la 
proposició més avantatjosa  pels interessos de la corporació comarcal, per la quantitat de 
60.352.009 ptes.

Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'djudicatària, la 
qual haurà d'ésser requerida per a la constitució de la garantia definitiva en un termini de 
15 dies naturals següents a la notificació del present acord.

Quart. Facultar la senyora presidenta i secretari de la corporació per a la signatura del 
corresponent contracte administratiu amb l'empresa adjudicatària. 



3. ADJUDICACIÓ PER CONCURS DE L'OBRA "MILLORA DELS ACCESSOS A LES 
POBLACIONS D'ANSOVELL, BESCARAN I CASTELLNOU DE CARCOLZE"

Vist l'expedient de contractació tramitat per adjudicar,  mitjançant procediment obert i a 
través  de  concurs  públic,  l'obra  anomenada  "Millora  dels  accessos  a  les  poblacions 
d'Ansovell, Bescaran i Castellnou de Carcolze", inclosa al PUOIS 1996.

Atès que, durant el termini hàbil obert a l'efecte, s'han presentat les següents proposicions 
:

- Núm. 1 SORIGUÉ SA, representada pels senyors Eduardo Nadal Claret i Jordi Bernat i 
Niubó

- Núm. 2 CUBIERTAS Y MZOV SA, representada pel senyor Francesc Suñol i Esquirol
- Núm. 3  PANASFALTO SA, representada pel senyor Pascal Michel Ives    
- Núm. 4  COPCISA, representada per Felipe Costa i Cuadrench
- Núm. 5  M I J GRUAS SA, representada pel senyor Josep Maria Gruas i Estadella
- Núm. 6  ÀRIDS ROMA SA, representada pel senyor Marcel Romà i Piró
- Núm. 7  BENITO ARNÓ E HIJOS SA, representada pel senyor Jaume Arnó i Ferrer
- Núm. 8  PASQUINA SA, representada pel senyor Felix Pasquina i Olivé.

Atès que per la Mesa de contractació es proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat M I J 
GRUAS SA com a autora de la proposició núm.5, la qual, tenint en compte els diversos 
criteris  de  valoració  ressenyats  al  Plec  de  clàusules  particulars,  resulta  ser  la  més 
avantatjosa pels interesos de la corporació comarcal.

Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a 
l'adjudicació en reunió celebrada el dia 2 d'abril d'enguany.

Vistos els articles 83 al  91 de la Llei  13/1995,  de 18 de maig,  de contractes de les 
administracions  públiques,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  assentiment  dels  seus 
membres corporatius presents, a c o r d a :

Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació

Segon. Adjudicar el concurs per a executar l'obra "Millora dels accessos a les poblacions 
d'Ansovell, Bescaran i Castellnou de Carcolze" a l'entitat M I J GRUAS SA, com a autora 
de la proposició  més avantatjosa   pels interessos de la corporació  comarcal,   per  la 
quantitat de 53.342.200 ptes.

Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'djudicatària, la 
qual haurà d'ésser requerida per a la constitució de la garantia definitiva en un termini de 
15 dies naturals següents a la notificació del present acord.

Quart. Facultar la senyora presidenta i secretari de la corporació per a la signatura del 
corresponent contracte administratiu amb l'empresa adjudicatària. 

Cinquè. Fer constar que, en el cas de ser previsible la realització d'obra complementària 
no inclosa en el projecte base d'aquesta contractació i que no ultrapassi el 20% del preu 



del  contracte  en el  moment  de l'aprovació,  l'execució  d'aquesta  obra  complementària 
recaurà en el mateix contractista de l'obra principal sempre i quan es doni el requisit que 
assenyala el paràgraf 2 de l'apartat d) de l'article 141 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les administracions públiques.

4.  SOL.LICITUD A LA JUNTA DE SANEJAMENT DE DOTACIÓ ECONÒMICA PER 
ADQUIRIR  UN  BUFADOR  DESTINAT  A  LES  INSTAL.LACIONS  DE  L'EDAR  DE 
L'URGELLET

Tot  seguit,  es  llegeix  un  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  d'Infraestructures  que 
presenta el tenor literal següent:

Atès que, a tenor de l'informe lliurat pel tècnic director de les instal.lacions de l'EDAR de 
l'Urgellet,  el  passat  mes  de  febrer  va  resultar  averiat  molt  greument  un  dels  quatre 
bufadors existents, de la marca HIBON, model XN-15, en haver-se encastat un rotor a la 
carcassa i quedar aquesta esquerdada i malmesa,

Atès que el pressupost de les peces de recanvi a substituir així com la despesa de la  
reparació i la posta en marxa del bufador avariat signifiquen un cost total de quasi 450.000 
pessetes.

Atès  que  el  cost  d'adquisició  d'un  nou bufador  de les  mateixes  característiques  que 
l'averiat, si bé d'una altra marca comercial, amb assistència tècnica adient i perfectament 
contrastada a Espanya, és de l'ordre de les 989.100 pessetes.

Atès  que  en  el  pressupost  d'explotació  de  l'EDAR  per  a  1996,  figura  una  partida 
d'1.000.000 de pessetes destinada a despeses derivades de manteniment extraordinari.

Vista la proposta de la gerència d'IAUSA, empresa pública del Consell Comarcal que 
gestiona directament l'EDAR, i tenint en compte la conformitat expressada per l'enginyer 
d'explotacions de les EDAR de les conques del Segre.

La Comissió Informativa d'Infraestructures eleva al Ple del Consell Comarcal l'adopció del 
següent  a c o r d:

- 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 al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació 
de l'EDAR de l'Urgellet, la quantitat necessària, en concepte de complementària dins del 
pressupost d'explotació per a 1996, per a adquirir i instal.lar un bufador de les mateixes 
característiques que els instal.lats actualment, si bé d'una altra firma comercial, atès que 
el pressupost de reparació de l'avariat equival quasi al 50% del pressupost d'un de nou i 
que l'assistència tècnica que es presta als aparells existents és  bastant  deficient,  no 
havent-hi actualment ni tan sols representació a Espanya.

L'anterior dictamen fou aprovat per la totalitat  dels membres corporatius presents a la 
sessió, després de ser recollida la petició del conseller senyor Solans i Navarro en el sentit  



de què s'aclareixi la denominació exacta de l'EDAR, ja que en uns casos se li afegeix el 
vocable "Urgellet" i en altres el de "Montferrer" 

5.  APROVACIÓ  INICIAL DEL  PROGRAMA DE RESTAURACIÓ  D'UN  TERRENY A 
TORRES D'ALÀS

En relació amb les actuacions a dur a terme en el marc de les competències municipals  
delegades al  Consell  Comarcal  de l'Alt  Urgell  en matèria  de protecció  del medi,  i  en 
aplicació  de  l'ordenança  tècnica  i  de  policia  reguladora  dels  abocaments  de  terres  i 
productes residuals de la construcció, el Plenari corporatiu, vist l'informe lliurat pels serveis 
tècnics de la corporació i adherint-se al dictamen de la Comissió d'Infraestructures, per 
unanimitat  a c o r d a :

Primer. Aprovar  inicialment  el  programa d'execució  i  restauració  contingut  al  projecte 
tècnic presentat pel senyor Josep Vallés i Planas, qui desitja anivellar amb materials de 
pedres i terres procedents de desmunts una finca de la seva propietat situada a Torres 
d'Alàs (terme municipal d'Alàs i Cerc) a fi de millorar-la i dedicar-la a ús agrícola.

Segon. Fixar provisionalment en la quantitat de 580.000 pessetes l'import de la fiança 
que, en compliment de l'article 6.2 de l'Ordenança tècnica, i per tal de garantir la correcta 
execució de les mesures de protecció del medi ambient  i  dels treballs de restauració 
inclosos al projecte, haurà de constituir el titular de la finca abans del començament de les 
obres, en la caixa de la corporació comarcal, en qualsevol de les formes admeses en dret.

Tercer. Aprovar també provisionalment les mesures correctores proposades pel tècnic 
comarcal amb vista a una correcta execució dels treballs de restauració, les quals es 
comunicaran al senyor alcalde del municipi on s'ubica la finca afectada com a requisits i 
condicions que l'Ajuntament ha de tenir en compte a l'hora d'atorgar la respectiva llicència 
o llicències municipals preceptives.

Quart. Exposar al públic el projecte inicialment aprovat durant el termini de quinze dies, 
mitjançant edictes al tauler d'edictes de l'Entitat i al Butlletí Oficial de la província, per tal 
d'atendre reclamacions i/o al.legacions, en el benentès que, en el cas de no presentar-se 
durant el període d'exposició, l'acord inicialment adoptat s'entendrà elevat automàticament 
a definitiu.

6. RATIFICACIÓ D'ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ

Per unanimitat dels membres corporatius presents, el Ple acorda ratificar l'escrit tramès 
per  la  senyora  presidenta  a  la  Junta  de  Residus  acceptant  la  subvenció  que,  per 
Resolució del seu president, de data 29 de desembre de 1995, li fou atorgada aquest  
Consell  Comarcal  mitjançant  la  cessió  gratuïta a la comarca de contenidors  per  a la 
recollida selectiva de llaunes i de piles.
7.  AUTORITZACIÓ  A  IAUSA  PER  PARTICIPAR  EN  UNA  NOVA  EMPRESA. 
APROVACIÓ DELS ESTATUTS



Atès que,mitjançant acord adoptat el dia 4 d'abril d'enguany, el Consell d'Administració 
d'IAUSA, fent ús de la facultat que li atorga l'article 22 dels Estatuts de la societat, aprovà 
de participar en un 5% del capital a desemborsar per a la constitució d'una societat mixta 
anomenada  ARAVELL GOLF SA,  si  bé aquest  5% es valorarà  a tenor  dels  treballs 
tècnics  realitzats,  fins  al  moment,  per  IAUSA  en  el  desenvolupament  d'estudis  i 
documentació topogràfica prèvia a la preparació del projecte del camp de golf d'Aravell.

Atès que, en compliment del que estableix l'article 140 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, li correspon al plenari 
d'aquesta corporació, de la qual depèn la societat pública IAUSA, de donar autorització 
expressa per a fer possible aquesta participació i aprovar els estatuts de la nova societat.

Vista la normativa d'aplicació i tenint en compte el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa de Promoció i Foment de l'Activitat Socioeconòmica, el Ple, per unanimitat 
dels membres corporatius presents a la sessió, a c o r d a :

Primer.  Autoritzar  l'entitat  INICIATIVES ALT  URGELL SA (IAUSA)  a  participar  en  la 
constitució  de  la  societat  anònima  ARAVELL  GOLF  SA,  i  aprovar  els  estatuts  de 
l'esmentada societat.

Segon. La  societat  té  per  objecte,  d'acord  amb  els  seus  estatuts,  la  promoció, 
construcció,  compra-venda,  administració,  lloguer,  gestió,  conservació  i  explotació  de 
camps de golf i de terrenys i urbanitzacions situades dins i annexes als mateixos.

Tercer. El  capital  fundacional  de la societat  es fixa en cent  milions (100.000.000)  de 
pessetes,  representat  per  100.000  accions  nominatives  de  1000  pessetes  (de  valor 
nominal cadascuna). La participació d'IAUSA es fixa en 5.000.000 de pessetes.

Quart. Designar la senyora M. Dolors Majoral i Moliné, presidenta del Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell, perquè, a títol personal o a través de delegació expressa en favor d'un altre 
conseller, representi a IAUSA en el Consell d'Administració de l'empresa ARAVELL GOLF 
SA, i facultar-la per a realitzar les actuacions necessàries per a l'execució d'aquest acord.

8. INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA

-  La senyora presidenta  informa que ha estat  anul.lada i  ajornada la visita que tenia 
projectada el president Pujol a la comarca el pròxim dia 20 d'abril i que l'acte d'inauguració 
de les jornades gastronòmiques a celebrar el mateix dia 20 serà presidit per l'Hble. Sr.  
LLuís Alegre i Selga, conseller de Comerç, Consum i Turisme.

-  Informa  també  la  senyora  presidenta  sobre  les  "II  Jornades  tècniques  de  xarxes 
d'oficines de turisme" que es celebraran a la nostra comarca els dies 18 i 19 del mes de 
maig  pròxim  i  a  l'acte  d'inauguració  i  presentació  assistirà  el  president  de 
l'Excma.Diputació de Lleida.
- S'informa als senyors consellers i alcaldes presents de les jornades turístiques a celebrar 
a l'hotel Nice de la Seu d'Urgell els pròxims dies 15 i 16 d'abril.  
 



- La senyora presidenta dóna compte de l'escrit cursat pel president del Saló Internacional 
del Turisme a Catalunya (SITC), a través del qual es comunica que, amb motiu de la seva 
Va.  edició,  tindrà lloc a Barcelona el  proper  dia 26 d'abril,  amb la col.laboració de la 
Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, una conferència 
titulada  "Els  20 factors  de l'èxit  d'una  destinació  turística"  a  càrrec  del  Sr.  Domènec 
Biosca, president d'associació d'experts en empreses turístiques i president del Fòrum de 
turisme i qualitat. Fa extensiva aquesta invitació a tots els consellers i alcaldes presents 
per si consideren oportún d'assistir a l'acte.

- Darrerament, la senyora presidenta fa esment de l'escrit cursat per la presidència de la 
Fundació  catalana  privada  de  llars  residencials,  a  través  del  qual  se  sol.licita  la 
col.laboració d'aquest Consell Comarcal en la recerca de terrenys, cases deshabitades o 
zones on hi  hagin els equipaments necessaris  de cara a l'establiment  de residències 
destinades al col.lectiu de persones amb disminució psíquica, i apel.la a la gestió dels 
senyors alcaldes per tal de contribuir en aquesta obra benèfica.

9. PRECS I PREGUNTES

El conseller i alcalde de Pont de Bar, senyor Miquel Mas, explica que alguns veins del 
poble del Querforadat es queixen del mal estat en què es troba el paviment de la carretera 
a causa pricipalment de les esllavissades produïdes per les plujes i demana que, un cop 
comprovat aquest fet, s'adoptin les mesures adients per a restablir els trams afectats al 
trànsit normal de vehicles. La senyora presidenta promet traslladar aquesta incidència als 
serveis tècnics de la corporació perquè emetin el corresponent informe.

I, no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.50 hores, 
de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària accidental    Vist i plau
La presidenta

DILIGÈNCIA.  L'acta anterior ha estat estesa en paper núm. 999014 al núm. 
999017, i comprèn un total de 4 folis, numerats del 14 al 17.

La Seu d'Urgell,  10 de maig de 1996

El secretari


