
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 27 de juny 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:

- 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
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Josep Mijana i Vilana
- Miquel Colom i Pich 

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

Excusaren la seva assistència la consellera, senyora M. Teresa Ferrer i Cumella i els 
consellers senyors Miquel Mas i Miró, Joan Orrit i Armengol, Josep M. Castells i Curià i 
Joan Soldevila i Pagès.

Es troba també present l'interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili Valero i Mallea, així 
com  l’arquitecte  tècnic  de  la  plantilla,  senyor  Josep  Lluís  Pargaña  i  Escudero, 
expressament convocat a l’acte per la senyora presidenta, per tal d’informar verbalment 
en els punts 1 i 2 de l’ordre del dia.

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
- Antoni Capdevila i Tarradellas, alcalde de Ribera d’Urgellet

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.  PROPOSTA  D’ACORD  SOBRE  APROVACIÓ  DE  LES  OBRES  DEL  CONSELL 
COMARCAL A INCLOURE EN EL PLA ESPECÍFIC DE LA DIPUTACIÓ 1996-1999.

El conseller  ponent  de la Comissió Informativa d’Infraestructures,  senyor  Busquets i 
Grau, explica  que en la distribució de les quantitats assignades per a la comarca de 
l’Alt  Urgell  dins del Pla Específic 1996-1999,  al  nostre Consell  Comarcal  li  ha estat 
atribuïda una dotació econòmica global, per al conjunt del quadrienni, per un import de 



12.000.000 de pessetes. La Comissió, diu el conseller, després de realitzar un estudi 
conscienciós  sobre  les  prioritats  a  tenir  en  compte  en  la  distribució  d’aquest 
finançament,  ha  considerat  oportú  diversificar  l’esmentada  dotació  en  les  dues 
actuacions següents: 
a) obres de competència municipal assumides pel Consell Comarcal  
b) obres referides a serveis assumits pel propi Consell mitjançant conveni de delegació 
de competències signat amb la Generalitat de Catalunya. 
Dins del primer apartat s’inclou l’obra anomenada  “Eixamplament de l’accés a la vall de 
Cabó. Tram urbà d’Organyà”, amb un pressupost de 10.649.400 PTA i una subvenció 
de 8.149.400 PTA; aquesta obra és complementària de la que amb el mateix nom està 
subvencionada  al  PUOIS  1997.  Pel  que  fa  a  l’actuació  del  segon  apartat,  s’ha 
considerat  oportú d’incloure la titulada “Obres complementàries a la seu del Consell 
Comarcal,  2a  fase",  amb  un  pressupost  de  5.092.280  PTA  i  una  subvenció  de 
4.433.650 PTA.

La proposta de la Comissió al Ple és d’aprovar les dues obres abans esmentades amb 
els pressupostos i la distribució del seu finançament també ressenyats.

I  el Ple del Consell  Comarcal,  acceptant  el dictamen de la Comissió de l’àrea i per 
unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió,  a c o r d a :

Primer.  Aprovar,  amb  el  caràcter  d’obres  comarcals  ordinàries  a  incloure  al  Pla 
Específic de la Diputació 1996-199, les següents:

-  “Complementària  de  l’eixamplament  de  l’accés  a  la  vall  de  Cabó.  Tram  urbà 
d’Organyà”, amb un pressupost de 10.649.400 PTA i una subvenció de 8.149.400 PTA 

- “Obres complementàries a la seu del Consell Comarcal, 2a fase", amb un pressupost  
de 5.092.280 PTA i una subvenció de 4.433.650 PTA.
 
Segon. Trametre la petició, juntament amb la documentació preceptiva, a la Diputació 
de Lleida als efectes de la inclusió d’ambdues obres en el programa de l’esmentat Pla 
Específic corresponent a l’exercici de 1996. 

2.  PROPOSTA  D’ACORD  SOBRE  DISTRIBUCIÓ  DE  SUBVENCIONS  DEL  PLA 
ESPECÍFIC DE LA DIPUTACIÓ 1996-1999 ELABORAT PEL CONSELL COMARCAL, 
DE  CONFORMITAT  AMB  LES  ASSIGNACIONS  ATRIBUÏDES  I  LES  PETICIONS 
CURSADES PELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA

Vist el conveni sobre assignació econòmica,  tràmits i execució del Pla Específic del 
quadrienni  1996-1999  (anualitats  1996,  1997,  1998  i  1999),  aprovat  per  aquesta 
corporació  comarcal  en sessió  ordinària  de data 13 de juny d’enguany,  pel  qual  la 
Diputació  de  Lleida  delega  en  el  Consell  Comarcal  les  seves  competències  per  a 
l’elaboració, aprovació, gestió i execució de l’esmentat Pla.

Vista la normativa continguda en el Decret 188/1995 de 27 de juny, del Departament de 
Governació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (DOG  núm.2070  del  3.7.95),  pel  qual 



s’aproven les determinacions dels Programes Específics, així com les Bases del Pla 
Específic  del  dit  quadrienni  aprovades  per  la  corporació  provincial  amb  data  del 
proppassat 21 de març d’enguany.

Atès que, en aplicació de la base sisena de les d’execució del Pla Específic 1996-1999, 
aquest Consell elaborà el Pla de la comarca de l’Alt Urgell, en base a les subvencions 
assignades  i  d’acord  amb  les  actuacions  i  prioritats  sol.licitades  pels  respectius 
ajuntaments i amb les necessitats del propi ens comarcal . 

Atès que el  Plenari comarcal considera correctes els criteris emprats per la Comissió 
Informativa d’Infraestructures  pel que fa a la distribució del programa de cada exercici i 
del percentatge de subvenció que a cada ajuntament li correspón, en congruència amb 
les obres demanades, les prioritats establertes per a cada anualitat i l’interès i urgència 
en la seva execució.

El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió de l’àrea i per 
unanimitat dels 11 membres corporatius presents a la sessió, a c o r d a :

Primer.  Aprovar la distribució d’obres i subvencions incloses en el Programa del Pla 
Específic de la Diputació corresponent a cadascuna de les anualitats 1996,1997,1998 i 
1999,  en la forma com ha estat  elaborada i  proposada per la Comissió Informativa 
d’Infraestructures  i  conformement  amb la relació  detallada que figura  com a annex 
d’aquest acord.

Segon. Elevar la proposta a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la .  
Diputació de Lleida per a l’oportuna constància i als efectes que sigui procedents. 

3. PROJECTE TÈCNIC TITULAT “REHABILITACIÓ D’EDIFICI DESTINAT A MUSEU 
DE LES TREMENTINAIRES”

Es  presentat  a  exàmen  i  aprovació  del  Plenari  corporatiu  el  projecte  tècnic  titulat 
"Rehabilitació d’edifici destinat a Museu de les Trementinaires” a la localitat de Tuixén, 
redactat pels arquitectes superiors, senyora Lourdes Espar i Canal i senyor Angel Tuset i 
Sanchez, amb un pressupost d'execució per contracta de  6.097.400 PTA, i atès que el 
projecte ha estat dictaminat favorablement per la Comissió Informativa d'Infraestructures, 
el Ple, per unanimitat, a c o r d a :

Primer. Aprovar inicialment l'esmentat projecte

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de 30 dies i continuar 
els  tràmits  que,  pel  que  fa  al  procediment  administratiu,  assenyala  l'article  37  del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny.

Tercer. Fer constar que, si transcorregut el termini d'informació pública no s'ha presentat 
cap  reclamació  o  al.legació,  l'acord  aprovatori  inicial  esdevindrà  definitiu  de  forma 
automàtica sense necessitat d'aprovació definitiva expressa.



   

4. CONCURS OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE 
L’IMMOBLE  DE  L’ANTIGA  FARINERA  MOLÍ  DE  LA  TROBADA”.  PLEC  DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Els presents són informats de l’expedient de contractació formalitzat per adjudicar l’obra 
anomenada “ Rehabilitació de l’immoble de l’antiga farinera Molí de la Trobada” de 
Montferrer.

Tanmateix,  s’examina  el  plec  de clàusules  administratives  particulars  i  tècniques  que 
serveix de base a aquesta contractació i, trobant-lo conforme, el Ple del Consell Comarcal, 
per unanimitat i a proposta de la Comissió Informativa d’Infraestructures, a c o r d a :

Primer. Declarar de tramitació urgent l’expedient d’aquesta contractació, amb redució dels 
terminis ordinaris a la meitat..

Segon. Adjudicar el contracte mitjançant procediment obert i sota la modalitat de concurs.

Tercer. Aprovar el plec de clàusules particulars que haurà de regir el contracte.

Quart.  Aprovar la despesa corresponent per un import de 18.134.073 ptes,  inclòs l’IVA 
amb càrrec a la partida pressupostària 761/601.19, d’acord amb l’informe de la intervenció 
comarcal que figura incorporat a l’expedient.

Cinquè.  Complir  tots els altres tràmits preceptius fins a la formalització del contracte, 
sense el qual tràmit  no podrà  iniciar-se l’execució,  incorporant a l’expedient còpia de 
l’adjudicació i del contracte que s’atorgui.

5.  EXPEDIENT SOBRE CONCURS  OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ  DE L'OBRA 
"OBRES  DE  CONDICIONAMENT  DE  LES  DEPENDÈNCIES  DELS  SERVEIS 
SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL".

Els presents són també informats de l’expedient de contractació formalitzat per adjudicar 
l’obra  anomenada  “Obres  de  condicionament  de  les  dependències  dels  serveis 
socials del Consell Comarcal de l'Alt Urgell ”.

Tanmateix,  s’examina  el  plec  de clàusules  administratives  particulars  i  tècniques  que 
serveix de base a aquesta contractació i trobant-lo conforme, el Ple del Consell Comarcal, 
per unanimitat i a proposta de la Comissió Informativa d’Infraestructures, a c o r d a :

Primer.  Declarar de tramitació urgent l’expedient d’aquesta contractació, amb reducció 
dels terminis ordinaris a la meitat..
Segon. Adjudicar el contracte mitjançant procediment obert i sota la modalitat de concurs.

Tercer. Aprovar el plec de clàusules particulars que haura de regir el contracte.



Quart.  Aprovar la despesa corresponent per un import de 10.494.114 ptes,  inclòs l’IVA 
amb càrrec a les partides pressupostàries  93/433.62201 i  95/433.62201,  d’acord amb 
l’informe de la intervenció comarcal que figura incorporat a l’expedient.

Cinquè.  Complir  tots els altres tràmits preceptius fins a la formalització del contracte, 
sense el qual tràmit  no podrà  iniciar-se l’execució,  incorporant a l’expedient còpia de 
l’adjudicació i del contracte que s’atorgui.

6.  INFORME  SOBRE  EL  PROJECTE  D’ESTATUTS  DE  LA  MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL  PER  A  LA  GESTIÓ  DE  RESIDUS  DE  L’ALT  URGELL 
MERIDIONAL

Vist pel plenari corporatiu el projecte d’estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal per a 
la gestió de residus de l’Alt Urgell meridional, constituïda pels municipis de Bassella, 
Coll  de Nargó,  Fígols  i  Alinyà,  Oliana,  Organyà,  Peramola  i  Valls  d’Aguilar,  amb la 
finalitat de d’acomplir els objectius que s’assenyalen a l’article 9 de l’esmentat projecte.

Atès  que  les  necessitats  que  es  pretenen  satisfer  amb  la  constitució  d’aquesta 
Mancomunitat  són  d’interès  primordial  per  a  la  població  d’una  extensa  zona  de  la 
Comarca, ja que afecten a serveis públics esencials la cobertura dels quals difícilment 
podria prestar-se aïlladament per cadascun dels ajuntaments mancomunats dins del 
seu propi àmbit territorial, davant la manca de recursos econòmics i tècnics suficients 
susceptibles de propiciar una gestió completa i eficaç.

Atès que els estatuts esmentats són conformes amb els objectius que la Mancomunitat  
tracta de cobrir,  i  contenen totes les previsions i acompleixen tots els requisits  que 
contempla la normativa vigent sobre la matèria regulada per l’article 94 del Reglament 
de demarcació territorial i població dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat 
de Catalunya núm.  140/1988,  de 24 de maig,  en relació amb l’article  44 de la Llei 
7/1985, de 26 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa  de  Serveis  Públics  i  a  proposta  de  la 
senyora  presidenta,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels  membres 
corporatius  presents  a la  sessió,  que conformen la majoria  absoluta  legal  dels  que 
integren la corporació, a c o r d a :

Primer.Informar favorablement el projecte d’Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal 
per a la gestió de residus de l’Alt Urgell Meridional, en els mateixos termes i amb el 
mateix  contingut  com han estat  presentats,  un exemplar  dels  quals  figurarà  com a 
annex del present acord.

Segon.  Traslladar certificació d’aquest acord a l’Ajuntament d’Oliana per a l’oportuna 
constància a l’expedient de constitució de la dita Mancomunitat .



7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI DEL 
MES DE JULIOL

La senyora presidenta exposa la conveniència de no convocar la sessió ordinària del 
Ple corresponent al mes de juliol davant la manca d’assumptes a tractar i d’expedients 
a aprovar,  ja que els temes urgents que requerien acords amb terminis peremptoris 
d’adopció ja han estat tractats en aquesta sessió extraordinària i, d’altra banda, no es 
preveu que els expedients actualment en curs puguin ser a punt pel plenari de juliol ja 
que  estan  pendents  del  tràmit  d’exposició  pública  o  de  qualsevol  altre  requisit 
procedimental  que comporta exhaurir  terminis  legals,  raó per  la  qual  proposa la no 
celebració  de  la  sessió  ordinària  corresponent  al  mes  de  juliol  i  deixar  els  temes 
pendents per a la sessió ordinària d’agost que tradicionalment no es celebrava pel fet 
de ser el mes tradicional de les vacances.

La proposta anterior fou aprovada per unanimitat del Plenari corporatiu.

La presidenta aixeca la sessió a les 22,50 hores, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta.

El secretari                                                    Vist i plau
La presidenta

DILIGÈNCIA. L'acta anterior  ha estat  estesa en paper timbrat  núm. 999032 al núm. 
999034, i comprèn un total de 3 folis, numerats del 32 al 34.

La Seu d'Urgell, 9 d'agost de 1996

El secretari


