
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 9 de maig 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
- Bonaventura Solans i Navarro
- Joan Busquets i Grau
- Joan Orrit i Armengol
- Josep M.Castells i Curià
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Joan Soldevila i Pagès
- Francesc Muñoz i Gaset
- Josep Mijana i Vilana
- Miquel Colom i Pich 

Assistits del  secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez Morán, qui dóna fe de 
l’acte. 

Excusaren la seva assistència  els consellers,  senyors  Miquel  Mas i  Miró,  Jordi  Mas i 
Bentanachs i Francesc Domingo i Barnils.

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 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 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. PROJECTE DE L’OBRA “REHABILITACIÓ IMMOBLE ANTIGA FARINERA MOLÍ DE 
LA TROBADA”

El conseller president de l’àrea d’infraestructures, Sr.enyor Busquets, explica que aquest 
projecte es financia amb càrrec a la subvenció prevista per a enguany provinent de la 
Direcció General de Planificació i Acció Territorial del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i s’enquadra dins de les actuacions ja 
iniciades  l’any 1995 per aquest Consell Comarcal adreçades, en el marc del programa de 
les rutes etnogràfiques,a la recerca, recuperació i difusió de l’etnografia local, mitjançant 
l’exhibició al públic visitant de les diferents manifestacions i tècniques de treball emprades 
pels nostres avantpassats i que en el cas present es tradueix en la mostra d’una antiga 
farinera  ubicada  a  la  plaça  de  la  Trobada  del  municipi  de  Montferrer  i   Castellbó  i 
instal.lada en un immoble propietat  de la Comunitat  de Regants  del canal d’Anserall, 
Castellciutat, Montferrer i Adrall, una part del qual ha estat cedit recentment en usdefruit a 
l’esmentat ajuntament per aquesta finalitat. 

I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió d’Infraestructures, 
per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, a c o r d a  :

Primer. Aprovar inicialment, amb el caràcter d’obra local ordinària de reforma, el projecte 
“Rehabilitació  de  l’immoble  de  l’antiga  farinera  Molí  de  la  Trobada”  del  poble  de 
Montferrer,  redactat  per  l’arquitecte superior  Joan Agelet  i  Gomà,  amb un pressupost 
d’execució per contracta de 20.000.000 de pessetes i que té per objecte adequar una part 
de l’edifici i restablir la vella maquinària existent per a l’elaboració de la farina, per tal de 
destinar-la a mostra permanent d’exhibició al públic visitant. 

Segon.  Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de 30 dies i donar 
compliment als tràmits que determina l’article 37 del vigent Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat de catalunya 179/1995, de 13 
de juny.

Tercer.  Fer contar que, un cop hagi transcorregut el termini d’exposició pública sense 
haver-hi  reclamacions  al  projecte,  l’acord  inicialment  adoptat  esdevindrà  definitiu 
automàticament sense necessitat d’aprovació expressa.

3. PROJECTE DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DE 
L’ORRI, PROPIETAT DEL CONSELL COMARCAL.

El mateix president de la Comissió de l’àrea d’infraestructures, senyor Busquets, presenta 
a  la consideració dels senyors consellers el proyecte de les “Obres de condicionament del 
carrer  de  l’Orri”,  redactat  pels  serveis  tècnics  de  la  corporació  comarcal,  amb  un 
pressupost d’execució per contracta de 7.000.000 de pessetes, el qual té per objecte la 
realització d’obres interiors d’adequació d’un local adquirit pel Consell Comarcal al carrer 
de  l’Orri  de  la  Seu  d’Urgell  a  fi  d’habilitar-lo  per  a  despatxos  i  oficines  dels  serveis 
socials, ,joventut i centre d’estimulació precoç i que permet, així, agrupar serveis que es 
trobaven dispersos i descongestionar les dependències de l’edifici  central  del Consell 
Comarcal. 



Els presents es donen per  informats de les adaptacions i millores que es preten realitzar 
en el local a través de les explicacions pertinents facilitades sobre els plànols del projecte, 
i  trobant-les  conformes  amb  les  necessitats  actuals  de  la  corporació  comarcal,  per 
unanimitat s’acorda:

Primer.  Aprovar inicialment el projecte “Obres de condicionament del carrer de l’Orri”, 
redactat pels serveis tècnics del Consell, amb un pressupost d’execució per contracta de 
7.000.000 de pessetes. 

Segon.  Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de 30 dies i donar 
compliment als tràmits que determina l’article 37 del vigent Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat de catalunya 179/1995, de 13 
de juny.

Tercer.  Fer contar  que,un cop hagi  transcorregut  el  termini  d’exposició pública sense 
haver-hi  reclamacions  al  projecte,  l’acord  inicialment  adoptat  esdevindrà  definitiu 
automàticament sense necessitat d’aprovació expressa.

4. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES: 
a) ARRANJAMENT DEL CAMÍ D’ACCÉS AL COGULLÓ, 1a. FASE” 
b) NOU ACCÉS A ARSÈGUEL. 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Els presents són informats de l’expedient  de contractació formalitzat  per adjudicar  les 
obres següents:

a) Arranjament del camí d’accés al Cogulló,1a. fase
b) Nou accés a Arsèguel

Tanmateix, s’examinen els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que 
serveixen de base a aquestes contractacions i trobant-los conformes, el Ple del Consell 
Comarcal, per 16 vots a favor, cap en contra i l’abstenció del conseller senyor Colom Pich, 
pel que fa únicament a l’obra “Nou accés a Arsèguel”, a c o r d a :

Primer. Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació per a l’adjudicació de 
les dues obres abans esmentades.

Segon.  Adjudicar  els  contractes  mitjançant  procediment  obert  i  sota  la  modalitat  de 
concurs.

Tercer.  Aprovar  els  plecs  de  clàusules  particulars  que  haura  de  regir  els  respectius 
contractes.

Quart.  Aprovar la despesa corresponent  per uns imports  de  10.999.860 i  10.985.000 
pessetes, respectivament.



Cinquè.  Complir tots els altres tràmits preceptius  fins a la formalització dels oportuns 
contractes i incorporar a l’expedient  còpies de les adjudicacions i dels contractes que 
s’atorguin.

5. PROJECTE D’ABOCADOR DE PEDRES I TERRES  AL “PLANELL DEL  PITJÀ”

En relació amb les actuacions a dur a terme per aquest Consell Comarcal en el marc de 
les competències municipals delegades per diversos ajuntaments en matèria de protecció 
del  medi  natural,   i  en  aplicació  de  l’ordenança  tècnica  i  de  policia  reguladora  dels 
abocaments  de  terres  i  pedres  procedents  de  desmunts,  el  Plenari  corporatiu,  vist 
l’informe lliurat pels serveis tècnics de la corporació i atès el dictamen de la Comissió 
Informativa d’Infraestructures, per unanimitat  a c o r d a :

Primer.  Aprovar inicialment  el  projecte tècnic  presentat  per l’entitat  IBERARIDOS SA 
comprensiu del programa d’execució i  restauració d’un abocador  de pedres i terres a 
l’indret anomenat  “picnic”, partida del “Planell del Pitjà” del terme municipal de Ribera de 
l’Urgellet.

Segon.  Exposar  al  públic  el  projecte  inicialment  aprovat  al  tauler  d’anuncis  de  la 
corporació comarcal i al Butlletí Oficial de la Província per tal d’atendre reclamacions i/o 
al.legacions, amb l’advertiment exprés que, en el cas de no presentar-se, l’acord inicial 
d’aprovació restarà elevat automàticament a definitiu.

6. EXPEDIENT SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANCES

Donat  compte  de  l'expedient  instruït  a  instància  de  les  entitats  TRANSPORTS  I 
EXCAVACIONS ALT URGELL SA, i SORIGUÉ SA, adjudicatària la primera de les obres 
“Camí d’accés a Castellàs del Cantó des de la ctra. LV-5134”, “Arranjament del camí 
d’accés a Vilamitjana”, “Nou accés a Fígols des del Pont d’Espia,1a.fase”, “Reposició de 
serveis afectats pel nou accés a Fígols des del Pont d’Espia”,i adjudicatària la segona de 
l’obra  “Nou accés a a Fígols des del Pont d’Espia, 2a.fase”.

Sol.licitades per les entitats contractistes la cancel.lació i devolució dels avals que,  en 
concepte de garantia i per imports de 2.882.568 i 1.664.855 pessetes, respectivament, té 
constituïts la primera de les empreses ressenyades i per un import de 926.560 pessetes la 
segona .

Atès  que  s'han  complert  tots  els  tràmits  preceptius,  que  els  informes  que  obren  a 
l'expedient  han  estat  favorables  i  que  no  s'han  produït  reclamacions,  el  Ple,   per 
unanimitat, a c o r d a  :

- Cancel.lar els avals bancaris que EXCAVACIONS ALT URGELL SA I SORIGUÉ SA 
tenen  constituïts  davant  d'aquesta  corporació  per  les  quantitats  abans  esmentades, 
donant-ne compte d'aquest acord a la tresoreria comarcal als efectes de formalització dels 
tràmits que corresponguin per a la seva devolució.
7. AUTORITZACIÓ DE FUNCIONAMENT D’UN ALBERG DE JOVENTUT



Vist  l’expedient  formalitzat  a  instància  de  l'Ajuntament  d'Organyà,  en  sol.licitud 
d'autorizació per a obrir i posar en funcionament un alberg de joventut ,

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 de lleure 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 municipal de joventut al Centre 
ubicat  a  la  vila  d’Organyà,  del  qual  és  titular  l’ajuntament  del  mateix  nom,  per  una 
capacitat de 40 places

8. DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA

Els presents s’assabenten dels decrets següents dictats per la senyora presidenta des de 
la darrera sessió plenària celebrada:

- Decret  núm. 3/96,  pel qual  es resolt  constituir  la Mesa de contractació i  determinar 
l’adscripció de membres corporatius a la mateixa.

-  Decret  núm.  4/96,  pel  qual  es  resolt  incorporar  a  la  Ponència  Tècnica  comarcal  
d’activitats classificades al senyor Josep Lluís Pargaña i Escudero, arquitecte tècnic de la 
plantilla de la corporació.

9. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA

La senyora presidenta facilita informació sobre els següents temes d’interès comarcal:

- Lliurament al Consell Comarcal de l’Alt Urgell en un acte celebrat a l’hotel ALIMARA de 
Barcelona, presidit pel conseller de turisme de la Generalitat, d’una de les tres estatuilles 
distribuïdes per a tota Catalunya amb motiu dels premis  ALIMARA 96  que organitza i 
atorga el Centre d’Estudis Turístics i Hotelers CETT a nivell de l’estat espanyol i que ha 
estat atorgat a la nostra comarca per l’esforç realitzat en la promoció i foment del turisme 
a través del display amb els fulletons “Caminant per l’Alt Urgell” comprensiu de les rutes 



per la comarca a peu i en bicicleta. També li ha estat lliurada al nostre Consell Comarcal,  
pel mateix concepte, una altra estatuilla per part dels estudiants del mateix CETT. 

- Xerrada al saló d’actes del Consell Comarcal a càrrec de la senyora M.de la Pau Janer,  
escriptora catalana del mes,  sobre la seva producció literària.

-Celebració  d’una  exposició  de  fotografies  a  la  planta  baixa  de  l’edifici  del  Consell 
presentada pels  escoltas catalans al  Senegal els quals  varen deixar  un total  de 20 
samarretes per a distribuir  a raó de 1000 pessetes cadascuna,  en concepte d’ajut  al 
Senegal.

- Exposició els dies 17, 18 i 19 de treballs de confecció fets per les monges de la Sagrada 
Familia de la Seu.

-  Celebració  d’una  cursa  popular  organitzada  pel  Consell  Comarcal  Esportiu   per  a 
recaptar  fons amb destí  al  Taller  Claror  de la  Seu d’Urgell;  la persona que hi  vulgui 
participar haurà de fer un donatiu de 500 pessetes contra la entrega del corresponen 
dorsal.

- Amb motiu de l’escrit de Governació cursat als ajuntaments de la comarca en relació 
amb els plans d’emergència municipals, tindrà lloc una reunió a nivell d’alcaldes per a 
coordinar  actuacions  i  es  parlarà  també  del  tema  en  la  propera  sessió  del  Consell 
d’alcaldes a celebrar el pròxim dia 16 d’aquest mes de maig.

- Celebració el pròxim dia 10 de maig de la “nit literària” en la que col.labora el Consell  
Comarcal i organitza l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Prèviament tindrà lloc una taula rodona 
en la que participaà un grup d’escriptors del Pirineu.

10. PRECS I PREGUNTES

El conseller senyor Colom i Pich fa un prec sobre la necessitat d’exercir una acció més 
ferma de vigilància i control i d’exigència de responsabilitats als infractors, en relació als 
nombrosos  casos  d’abocaments  incontrolats  de  runam  que  proliferen  al  llarg  de  la 
comarca i que,  a més d’entranyar  un veritable atemptat  a les normes sanitàries més 
elementals, constitueixen una greu degradació del medi ambient i de l’entorn paisajístic.

La senyora presidenta fa constar la dificultat que comporta aquest control ja que la majoria 
dels abocaments clandestins es fan en hores nocturnes i el senyor Colom manifesta que 
ell mateix ha vist com un camió, del qual va facilitar la matrícula, abocava en un indret a 
l’alçada de Castellar de Tost. La senyora presidenta pren nota de la matrícula i manifesta 
que d’aquest fer es passarà el corresponent avís a la guàrdia civil. 

ASSUMPTES D’URGÈNCIA



A proposta de la senyora presidenta, i prèvia declaració d’assumptes d’urgència, el plenari 
corporatiu  passa a examinar els punts següents no inclosos a l’odre del dia de la sessió:

Assumpte núm.1

Subvencions per a activitats culturals:

Atès que aquesta corporació comarcal, com a impulsora d’accions adreçades al foment i 
difusió  de  la  cultura  a  la  nostra  comarca,  té  programades  diverses  activitats  a 
desenvolupar  al  llarg  del  present  exercici,  d’acord  amb  el  programa  de  dinamització 
cultural elaborat i aprovat per la respectiva comissió de l’àrea.

Atès  que,  mitjançant  Resolució  de  la  Conselleria  de  Cultura  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, de data 22 de març de 1996, es publica al DOGC núm.2193 de 12.4.1996, 
convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a activitats i 
inversions relacionades amb la cultura popular i tradicional durant l’any 1996.

Vista  la  normativa  continguda  en  les  bases  específiques  per  les  quals  es  regeix  la 
convocatòria així com les bases generals aprovades per l’Ordre de 25 de maig de 1994.

El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a la 
sessió,  a c o r d a : 

Primer. Aprovar el programa de dinamització cultural de la comarca elaborat per a l’any 
1996, un exemplar del qual figura com a annex del present acord.

Segon.  Acollir-se  aquesta  corporació  a  la  convocatòria  de  concurs  prevista  en  la 
Resolució de la Conselleria de Cultura abans esmentada i, en conseqüència, cursar la 
corresponent sol.licitud al senyor president del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana per tal d’obtenir aquest Consell Comarcal les oportunes subvencions 
i  poder  així  contribuir  al  finançament  de  les  activitats  previstes  al  programa  de 
dinamització cultural del present exercici.

Tercer.  Facultar  la  senyora  presidenta  del  Consell  Comarcal  perquè,  en  nom  i 
representació  de  l’entitat,  trameti  tota  la  documentació  preceptiva  i  verifiqui  quantes 
gestions siguin necessàries en ordre a l’efectivitat d’aquest acord 

Alhora,

Ateses les necessitats que precisa satisfer aquest Consell en l'àmbit de la promoció i el  
foment de les activitats culturals a la comarca, i informats els presents de les línies d'ajut  
que, en l'àmbit de les comarques lleidatanes atorga la Fundació Pública Institut d'Estudis 
Ilerdencs de la Diputació de Lleida, publicades mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
província núm. 44, de 9 d'abril d'enguany,

Vistes  les  actuacions  que  en aquesta  matèria  es proposa  dur  a terme la  corporació 
comarcal  al  llarg  del  present  exercici  pel  que  fa  a  dotació  d'equipaments  culturals, 
projectes d'activitats culturals i oferta cultural, contingudes en les respectives memòries 



que apareixen incorporades a l'expedient i que han estat elaborades pels responsables de 
l'àrea comarcal de cultura,

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  al  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de 
serveis públics i a proposta de la senyora presidenta, adoptà, per unanimitat, els següents 
acords:

A) Equipaments culturals  

Primer.  Aprovar la proposta per a l'adquisició d'un equip de so per a actes culturals, 
continguda a la memòria que forma part de l'expedient, amb un pressupost d'inversió de 
354.106 ptes.

Segon. Manifestar  la  voluntat  expressa  d'aquesta  corporació  comarcal  de  realitzar 
l'esmentada inversió.

Tercer. Sol.licitar  a  la  fundació  pública  Institut  d'Estudis  Ilerdencs,  a  l'empara  de les 
normes reguladores, una subvenció de 177.053 ptes, equivalent al 50% del pressupost 
de la inversió.

Quart. Facultar la senyora presidenta de la corporació comarcal perquè trameti a l'entitat 
subvencionadora  tota  la  documentació  preceptiva  que  s'assenyala  en  les  normes 
reguladores abans esmentades i perquè verifiqui quantes gestions siguin necessàries en 
ordre a l'efectivitat de la subvenció demanada.

B) Projectes culturals  

Cinquè. Aprovar el programa de dinamització cultural, contingut a la memòria que forma 
part de l'expedient i comprensiu de les activitats de caire sociocultural a desenvolupar a la 
comarca al llarg de l'any 1996, amb un pressupost d'execució d'1.982.200 ptes. 

Sisè. Manifestar la voluntat expressa d'aquesta corporació comarcal de dur a terme el 
projecte.

Setè. Sol.licitar a la fundació pública Institut d'Estudis Ilerdencs, a l'empara de les normes 
reguladores, una subvenció de  991.000 ptes, equivalent al 50% del pressupost de les 
actuacions a realitzar.

Vuitè. Facultar la senyora presidenta de la corporació comarcal perquè trameti a l'entitat 
subvencionadora  tota  la  documentació  preceptiva  que  s'assenyala  en  les  normes 
reguladores abans esmentades i perquè verifiqui quantes gestions siguin necessàries en 
ordre a l'efectivitat de la subvenció demanada.

C) Oferta cultural  



Novè. Aprovar la proposta de l'oferta cultural continguda a la memòria que forma part de 
l'expedient  a  desenvolupar  a  la  comarca  al  llarg  de  l'any  1996,  amb  un  pressupost  
d'execució de 150.000 ptes. 

Desè. Manifestar la voluntat expressa d'aquesta corporació comarcal de dur a terme les 
actuacions objecte d'aquesta oferta.

Onzè. Sol.licitar a la fundació pública Institut d'Estudis Ilerdencs, a l'empara de les normes 
reguladores, una subvenció per a fer front a les despeses derivades de l'actuació. 

Dotzè. Facultar la senyora presidenta de la corporació comarcal perquè trameti a l'entitat 
subvencionadora  tota  la  documentació  preceptiva  que  s'assenyala  en  les  normes 
reguladores abans esmentades i perquè verifiqui quantes gestions siguin necessàries en 
ordre a l'efectivitat de la subvenció demanada.

Assumpte núm.2

Ratificació de membres corporatius per a formar part  de la Junta Rectora del Parc  
Natural del Cadí-Moixeró

Per unanimitat i a proposta de la senyora presidenta, el Ple a c o r d a :

Primer. Ratificar  en  els  seus  càrrecs  com  a  vocals  representants  d’aquest  Consell 
Comarcal al si de la Junta Rectora del Parc Natural del Cadí-Moixeró, els seyors Joan 
Pubill i Altimir, alcalde del municipi de Cava i  Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde del 
municipi de Josa i Tuixén.

Segon. Proveir la tercera plaça deixada vacant pel senyor Jordi Ribó i Ortodó al sí de 
l’esmentada Junta, mitjançant la designació  del conseller i alcalde del municipi d’Alàs i 
Cerc,  senyor  Joan Soldevila  i  Pagès,  el  qual,  essent  present  a la  sessió,  accepta  el 
nomenament.

Assumpte núm.3

Acceptació ajudes i normativa PUOIS 1996

En relació amb l’obra comarcal anomenada “Millores dels accessos a les poblacions 
d’Ansovell, Bescaran i Castellnou de Carcolze”, inclosa al Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya 1996, el Ple de la corporació comarcal, amb el quòrum que fixen la Llei 8/1987,  
de 15 d’abril, i les disposicions concordants, ha adoptat l’a c o r d  següent:

Primer.  Acceptar  les  ajudes  incloses  en  el  Programa  esmentat  per  finançar  l’obra 
descrita.

Segon. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.



Tercer. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:

Dades del director facultatiu

Nom               Núm. de col.legiat      Títol professional  

Ferran Aparicio Ibáñez 13013      Enginyer de camins, canals  i ports

Quart. Es  compromet  a  solucionar,  al  seu  càrrec  exclusiu,  qualsevol  incidència  que 
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

Assumpte núm. 4

Aplicació de romanent d’obra municipal  inclosa al Pla Específic de la Diputació  
1994

Vist  l’acord de data 30 d’abril  d’enguany pel qual  l’ajuntament  de les Valls del Valira, 
d’aquesta comarca, sol.licita de l’Excma. Diputació de Lleida aplicar el romanent de crèdit 
procedent de la baixa obtinguda en la licitació de l’obra anomenada “Adeqüació del camí 
de Sant Cerni, 1a. fase”, inclosa en el Pla Específic per a l’any 1994 amb el número PE-
2013, en l’execució de l’obra anomenada “Pavimentació del camí d’Anserall,  1a. fase”, 
amb un pressupost d’execució per contracta per un import d’1.239.254 ptes.

Atès que, a tenor del full derivat de les dades de contractació de la primera de les obres 
ressenyades, resulta que la baixa existent entre el pressupost del Pla i l’adjudicat va ser 
d’1.121.073 ptes.

Considerant que la base 13a. de les formulades per a l’execució del Programa Específic 
de la Diputació en aplicació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 
1992-1995, preveu que “els romanents per baixes produïdes a les subhastes restaran a la 
Diputació de Lleida, disponibles perquè l’ajuntament corresponent pugui realitzar obres 
complementàries".

Atesa  la  complementarietat  de  les  dues  obres,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  per 
unanimitat, a c o r d a :

Primer. Informar favorablement a l’Excma. Diputació de Lleida perquè autoritzi aplicar el 
romanent de crèdit de 784.751 ptes, procedent de la baixa produïda en la contractació de 
l’obra núm. PE-2013 del Pla Específic 1994, pertanyent al municipi de Valls del Valira i  
anomenada “Adeqüació del camí de Sant Cerni, 1a. fase”, a la del mateix municipi titulada 
"Pavimentació del camí d’Anserall, 1a. fase”

Segon. Trametre certificat d’aquest acord a l’Excma. Diputació de Lleida als efectes de la 
preceptiva autorització.
Assumpte núm.5



Informe sobre obra del Pla Específic de la Diputació 1994

El  Ple  del  Consell  Comarcal  acorda,  per  unanimitat,  donar  la  seva  conformitat  a  la 
documentació presentada per l'Ajuntament de Cabó relativa a la contractació de l'obra 
núm.  94/2004-DL titulada  “Arranjament  de  l’esglèsia  de  Vilar  de  Cabó”  pertanyent  a 
l'esmentat municipi i inclosa al programa específic de la Diputació per a l'any 1994. La 
documentació de referència és la següent:

-  Certificat  d'aprovació  del  projecte,  distribució  del  finançament  i  existència  de  crèdit  
pressupostari.

- Cerificat sobre les dades de contractació

Es disposa que aquesta  documentació  sigui  tramesa  a la  Diputació  de Lleida per  al 
lliurament del finançament consolidat de l'obra.

I,  no havent  més assumptes per  tractar,  la presidenta aixeca la  sessió a les 23,15 
hores, de la qual, com a secretari,  estenc aqueta acta 

El secretari                                                              Vist i plau
La presidenta

DILIGÈNCIA. L'acta anterior  ha estat  estesa en paper timbrat  núm. 999018 al núm. 
999023, i comprèn un total de 6 folis, numerats del 18 al 23.

La Seu d'Urgell, 14 de juny de 1996

El secretari


