
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 8 d’agost  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
- 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 Mas i Bentanachs
- Jordi Sinfreu i Pascuet
- Josep Puigdemasa i Ribó
- Joan Soldevila i Pagès
- Francesc Muñoz i Gaset
- Francesc Domingo i Barnils
- 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 els consellers, senyors Josep M. Castells i Curià i Pere 
Planes i Planes.

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: 
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde  de Cava
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó
- 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 següents inclosos a l'ordre del 
dia:

1. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Per  unanimitat,  són  aprovades  les  actes  corresponents  a  les  sessions  plenàries 
següents :

- Ordinària del 13 de juny de 1996



- Extraordinària del 27 de juny de 1996.

Els  presents  acorden,  no  obstant,  a  petició  del  conseller  senyor  Mas  i  Bentanachs, 
rectificar la referència que es fa erròniament a la “Mancomunitat d’Escombraries de l’Alt 
Urgell “ en el punt 2 de l’acta de la sessió ordinària de 13 de juny de 1996 modificant 
aquesta denominació per la de  “Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet” que és el seu 
nom oficial.  

2. EXPEDIENT SOBRE FORMALITZACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA

Examinat  l’expedient  formalitzat  per  a  contractar  una operació  de tresoreria  per  un 
import de 40.000.000 PTA;

Ponderades amb deteniment,  des del punt de vista dels interessos de la corporació 
comarcal, les ofertes presentades per les diferents entitats creditícies que operen a la 
localitat;

Atès  que  l’expedient  es  considera  conforme  al  dret  positiu  vigent,  per  quant 
s’acompleixen tots els requisits que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, determina per a aquest tipus d’operacions;

En hamonia amb l’informe previ i preceptiu de l’interventor comarcal i conformement 
amb el dictamen de la Comissió Informativa de Finances;

El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta del vicepresident ponet de l’àrea, 
senyor Ventura Roca i Martí,  a c o r d à,  per unanimitat  dels membres corporatius 
presents a la sessió, i mitjançant el quòrum de majoria absoluta exigit per l’article 47.3 
g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local:

Primer.  Concertar  amb l'entitat  CAIXA DE GALICIA un crèdit  a curt  termini,  per un 
import límit autoritzat de quaranta milions (40.000.000) de pessetes, a cancel.lar com a 
màxim  en  el  termini  d’un  any  i  destinat  a  atendre  les  necessitats  transitòries  de 
tresoreria que es puguin produir com a conseqüència de les diferències de venciments 
entre  els  pagaments  i  els  ingressos  efectius  de  la  corporació  comarcal,  en  les 
condicions que s’assenyalen tot seguit:

- Tipus d’interès sobre el saldo disposat: MIBOR + 0%
- Tipus d’interès sobre el saldo no disposat: 0%

Segon.  Acceptar  addicionalment  les  condicions  ofertades  per  l’esmentada  entitat 
bancària per a l’operativa habitual dels comptes corrents que hi mantingui el Consell 
Comarcal, d’acord amb les especificacions següents:

- Comissió per ingrés de xecs: 0%
- Comissió per transferències: 0,02% sense mínims
- Remuneració de saldos creditors: MIBOR-1,5%
- Comissió d’administració: 0%



Tercer. Fer constar explícitament que a l’estat de despeses del pressupost comarcal en 
vigència  hi  ha  consignació  suficient  per  a  atendre  les  obligacions  econòmiques 
dimanants de la present operació i que l’import màxim d’aquesta no ultrapassa el 35 
per cent dels ingressos liquidats per operacions corrents de l’exercici de 1995.

Quart  .  Afectar  específicament  en  garantia  de  la  devolució  del  capital  de  què  es 
disposi, així com del pagament d’interessos o altres despeses eventualment connexes, 
la  part  dels  recursos  comarcals  del  Fons  de  Cooperació  Local  de  Catalunya  no 
afectada prèviament en garantia d’altres operacions a llarg termini.

Cinquè.  Facilitar  a  la  Direcció  General  de  Política  Financera  del  Departament 
d’Economia  i  Finances  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  en  referència  a  la  present 
operació, la informació requerida en la normativa sobre tutela financera dels ens locals, 
mitjançant la tramesa del model CT previst en l’article 3 de l’Ordre de 21 de març de 
1995, de la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (DOGC 
núm. 2035 de 5.4.1995)

Sisè. Facultar l’Il.lma. Sra. Presidenta del Consell Comarcal, M. Dolors Majoral i Moliné, 
per  tal  que,  en  nom  i  representació  de  l’entitat,  formalitzi  i  signi  els  documents 
necessaris per a l’execució del present acord.

3. COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 1995

Fou presentat a la consideració del plenari corporatiu el compte general de l’exercici de 
1995 integrat pel de la pròpia entitat i pel de la societat mercantil pública Iniciatives Alt  
Urgell  SA,  (IAUSA),  format  per  la  intervenció  comarcal,  degudament  rendit  per  la 
senyora presidenta i informat per la Comissió Especial de Comptes. L’expresat compte, 
acompanyat de l’informe de la Comissió, ha estat exposat al públic durant el termini que 
assenyala l’article 193.3 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, segons 
l’anunci publicat al BOP núm.77 de 25.6.1996, i el secretari de la corporació certifica 
que durant l’expressat període expositori no s’ha presentat cap reclamació, esmena o 
observació .

El ponent de l’àrea de finances, senyor Ventura Roca i Martí, facilita al Ple un resum 
dels estats integrats i consolidats que presenten aquests comptes, tal com han estat 
dictaminats per la respectiva comissió i la senyora presidenta ho sotmet a la deliberació 
del consistori.

Obre  el  debat  el  conseller  portaveu  del  grup  corporatiu  del  PSC,  senyor  Mas 
Bentanachs, per a ratificar-se en les consideracions ja exposades en el seu dia amb 
motiu de l’aprovació per part  de la Junta General  del compte de la societat  pública 
IAUSA i afegir-hi, pel que fa al compte de la pròpia entitat, dos tipus d’objeccions: de 
forma i  de fons.

Pel que fa a la primera, considera totalment improcedent, per inoportú, el moment elegit 
per  a sotmetre  al  Ple  l’aprovació del  compte  general  tenint  en compte  que  el  mes 



d’agost és època tradicionalment vacacional i, per tant, inadequada per a presentar una 
documentació important de control i fiscalització que requereix, per la seva complexitat, 
ser examinada pels diferents grups que integren l’òrgan suprem de l’ens públic amb el 
màxim deteniment  i  amb temps suficient  per analitzar-la i  extreure conclusions amb 
seguretat i sense precipitació. A l’efecte, el conseller recorda que la pròpia Llei dóna un 
marge suficient per a l’aprovació que es prollonga fins a l’1 d’octubre i demana a la 
presidència que, en anys successius, el compte general  sigui presentat  a l’aprovació 
del Ple, com a mínim, durant el mes de setembre.

Pel  que  fa  a  les  objeccions  de  fons,  el  senyor  Mas  reitera,  en  primer  lloc,  les 
consideracions ja exposades pel seu grup amb motiu de l’aprovació, el passat mes de 
desembre, d’un expedient de modificació de crèdits al pressupost de 1995, respecte al 
ilògic increment que han sofert durant l’exercici determinades partides de despeses i 
que,  en alguns casos,  s’han multiplicat  per  quatre i  per cinc en relació a les xifres 
inicials  del  pressupost  preventiu,  la  qual  cosa  demostra  una  negativa  gestió  en  el 
control  de  la  despesa.  Per  altra  banda,  diu  el  conseller,  cal  ressenyar  també 
determinades  anomalies  en  la  liquidació  d’ingressos  que  fan  que  els  resultats 
comptables no tinguin el  rigor  suficient  i  no responguin en la pràctica a la veritable 
realitat  en  consignar-se  com  a  crèdits  pendents  d’ingrés  quantitats  de  dubtós 
cobrament respecte de les quals  manquen dades suficients sobre la seva certessa pel 
fet de no estar recolçades en documents oficials que així ho acreditin, com és el cas de 
determinades subvencions de la Diputació, o de fer figurar erròniament com a muntant 
liquidatori pendent quantitats que no es correponen amb els imports reals comunicats 
formalment,  com  és  el  cas  d’algunes  subvencions  provinents  de  la  Generalitat. 
Finalment, considera  perillós el considerable retard que s’està produïnt en la gestió de 
cobrament de les quantitats que deuen els ajuntaments i que comporten un risc evident 
de prescripció en cas de no poder-se ingressar dins del període ordinari assenyalat per 
la Llei. En definitiva, conclou el senyor Mas, la realitat existent és que la conjunció dels 
factors correctors abans exposats, en el cas de traduïr-se en la veritable i contrastada 
realitat, ens donaria un resultat deficitari del compte de l’ens comarcal molt diferent del 
que es vol presentar i, per aquesta raó, anuncia el vot negatiu del seu grup corporatiu a 
l’aprovació del Compte General de l’exercici 1995. 

En torn de contestació, el president de la Comissió, senyor Roca, fa constar que el 
procés  de  tramitació  del  compte  general  ha  estat  el  correcte  i  s’han  complert  els 
terminis previstos en la Llei; el fet de coincidir la sessió d’aprovació en el mes d’agost,  
diu el conseller, ve donat perquè en el mes de juliol no s’ha celebrat cap sessió plenària 
per  motius  d’ordre  intern  en  la  marxa  dels  expedients  i,  en  qualsevol  cas,  la 
documentació ha estat a disposició dels senyor consellers des del mes de juny en què 
ha estat dictaminada per la Comissió Especial; d’altra banda, el fet de ser l’agost el mes 
tradicionalment  més  vacacional  no  ha  impedit  que  la  concorrència  dels  senyors 
consellers fos l’habitual. Pel que fa a les qüestions de fons plantejades, el conseller 
responsable de l’àrea lamenta que el senyor Mas no presenti cap objecció al sí de la 
Comissió Informativa de la qual forma part i es reservi, en canvi, d’expressar tota la 
seva crítica en els plenaris, la qual cosa impedeix de poder preparar punt per punt la 
contestació als seus plantejaments. 



Finalitza el debat amb una intervenció del senyor Solà en la qual es recull la petició del 
conseller sobre la necessitat de disposar d’un llistat on hi constin els ajuntaments que 
han satisfet el pagament de les obligacions pendents i els que encara no ho han fet,  
amb expessió de la data d’antiguitat del deute. 

Tot seguit, la presidència sotmet a votació ordinària el dictamen de la Comissió i el Ple 
del Consell Comarcal, per 11 vots a favor i 6 vots en contra, a c o r d a aprovar, a tots 
els  efectes  legals  i  en la  mateixa  forma en què  ha estat  rendit  per  la  presidenta  i  
dictaminat per la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de l’exercici 1995, 
integrat pel de la pròpia corporació i el de la societat mercantil  pública INICIATIVES 
ALT URGELL SA (IAUSA). 

4.  RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM.  6/96 SOBRE CONCURS 
ORDINARI PER A PROVEIR EL LLOC VACANT D’INTERVENTOR

Els presents són informats del Decret núm. 6/96, de data 26 de juny d’enguany, dictat 
per la presidenta del Consell,  en virtut del qual es declara desert el concurs ordinari 
convocat per a proveir el lloc de treball d’interventor d’aquesta corporació comarcal en 
no  haver-se  presentat  cap  concursant  dins  del  termini  assenyalat  per  la  pròpia 
convocatòria  i  es  deixa  sense efecte,  per  innecessària,  la  convocatòria  del  tribunal 
designat per a valorar els mèrits del concursants; del qual Decret s’ha donat trasllat, per 
a l’oportuna constància, a la Direcció General de la Funció Pública de l’Administració de 
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya.

Un cop assabentada, el Ple del Consell Comarcal acorda, per assentiment, ratificar i 
donar la seva conformitat a l’esmentat Decret de la presidència. 

5. ADJUDICACIÓ PER CONCURS DE L’OBRA “NOU ACCÉS A ARSÈGUEL”. 

Vist  l'estat  procedimental  en  què  es  troba  l'expedient  de  contractació  formalitzat  per 
adjudicar mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i a través de concurs públic, 
l'obra anomenada “Nou accés a Arsèguel”, inclosa al PACV 1996.

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

-Núm. 1   M Y J GRUAS SA, representada pel senyor Josep M. Gruas i Estadella.
-Núm. 2  PASQUINA SA, representada pel senyor Felix Pasquina i Oliver..

Atès  que  dins  del  termini  reglamentari  concedit  per  la  Mesa per  a  corregir  defectes 
esmenables, l’entitat M Y J GRUAS SA ha presentat la documentació requerida 

Atès que per la Mesa de contractació es proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat M Y 
J GRUAS SA, com a autora de la proposició núm.2, la qual, tenint en compte els diversos 
criteris objectius de valoració ressenyats al Plec de clàusules particulars, resulta ser la 



més avantatjosa pels interesos de la corporació comarcal  en haver assolit,  segons el 
barem establert,  una major puntuació. 

Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a 
l'adjudicació proposada per la Mesa de contractació.

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 16 vots a favor, cap en contra 
i una única abstenció, a c o r d a :

Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació

Segon. Adjudicar el concurs per a executar l'obra “Nou accés a Arsèguel” a l'entitat M Y J 
GRUAS SA per la quantitat de 9.666.800 ptes.

Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'adjudicatària, 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. 

6.  ADJUDICACIÓ  PER  CONCURS  DE  L’OBRA  “ARRANJAMENT  DEL  CAMÍ 
D’ACCÉS AL COGULLÓ, PRIMERA FASE”. 

Vist  l'estat  procedimental  en  què  es  troba  l'expedient  de  contractació  formalitzat  per 
adjudicar mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i a través de concurs públic, 
l'obra anomenada “Arranjament del camí d’accés al Cogulló, 1a. fase”, inclosa al PACV 
1996.

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

- Núm. 1  AIGUANEIX SL, representada pel senyor Rossend Espunyes i Bullich.
- Núm. 2  PASQUINA SA, representada pel senyor Fèlix Pasquina i Oliver..
- Núm. 3  RIBALTA E HIJOS SA,representada pel senyor Ramon Ribalta i Costa

Atès  que  dins  del  termini  reglamentari  concedit  per  la  Mesa per  a  corregir  defectes 
esmenables,  les  entitats  AIGUANEIX  SL  i  RIBALTA  E  HIJOS  SA  han  presentat  la 
documentació requerida 

Atès que per la Mesa de contractació es proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat 
RIBALTA E HIJOS SA, com a autora de la proposició núm. 3, la qual, tenint en compte els 
diversos criteris objectius de valoració ressenyats al Plec de clàusules particulars, resulta 
ser la més avantatjosa pels interesos de la corporació comarcal en haver assolit, segons 
el barem establert, una major puntuació. 



Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a 
l'adjudicació proposada per la Mesa de contractació.

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

Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació

Segon. Adjudicar  el  concurs  per  a  executar  l'obra  “Arranjament  del  camí  dáccés  al 
Cogulló, 1a. fase” a l'entitat  RIBALTA E HIJOS SA per la quantitat de 9.789.875  ptes.

Tercer. Tornar les garanties provisionals a tots els licitadors, excepte a l'adjudicatària, 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. 

7. ADJUDICACIÓ PER CONCURS DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE L’IMMOBLE 
DE L’ANTIGA FARINERA MOLÍ DE LA TROBADA”. 

Vist  l'estat  procedimental  en  què  es  troba  l'expedient  de  contractació  formalitzat  per 
adjudicar mitjançant  procediment obert,  tramitació urgent  i  a través de concurs públic, 
l'obra anomenada “Rehabilitació de l’immoble de l’antiga farinera Molí de la Trobada”.

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

- Núm. 1 i única  CONSTRUCCIONS MONJO Societat Coop. Ltda., representada pel 
senyor Joan Reñé i Ros

Atès  que  dins  del  termini  reglamentari  concedit  per  la  Mesa per  a  corregir  defectes 
esmenables, l’esmentada entitat ha presentat la documentació requerida .

Atès que per la Mesa de contractació es proposa l'adjudicació del contracte a l’entitat 
CONSTRUCCIONS MONJO Societat  Coop.  Ltda.,  com a autora de l’única proposició 
presentada la qual, tenint en compte els diversos criteris objectius de valoració ressenyats 
al Plec de clàusules particulars, satisfà plenament els  interesos públics de l’ens comarcal. 

Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a 
l'adjudicació proposada per la Mesa de contractació.

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



Primer. Declarar vàlid l'acte de licitació

Segon. Adjudicar el concurs per a executar l'obra “Rehabilitació de l'immoble de l'antiga 
farinera Molí de la Trobada" a l'entitat CONSTRUCCIONS MONJO Societat Coop.Ltda., 
per la quantitat de 17.500.000  ptes.

Tercer. Requerir l’adjudicatària perquè en un termini de 15 dies a partir de la notificació 
d’aquest acord, presenti davant la tresoreria comarcal la fiança definitiva per un import de 
725.399 ptes, equivalent al 4% del preu base de la licitació

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

8.  ADJUDICACIÓ  PER  CONCURS  DE  L’OBRA  “CONDICIONAMENT  DE  LES 
DEPENDÈNCIES DELS SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
URGELL”. 

Vist  l'estat  procedimental  en  què  es  troba  l'expedient  de  contractació  formalitzat  per 
adjudicar mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i a través de concurs públic, 
l'obra anomenada “Condicionament de les dependències dels serveis socials del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell”

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

- Núm. 1  ARTIS SA,  representada pel senyor Jorge Ribera i Llordés.
- Núm. 2  DESMON

Atès que la Mesa de Contractació, en la seva reunió del dia 1 d’agost d’enguany acordà 
d’excloure del concurs a l’entitat DESMON pel fet de no aportar cap dels documents que 
es  demanaven  en  la  clàusula  9.2  de  les  del  Plec  de  clàusules  administratives  que 
regeixen la licitació.

Atès  que  dins  del  termini  reglamentari  concedit  per  la  Mesa per  a  corregir  defectes 
esmenables, l’entitat ARTIS SA ha presentat la documentació requerida.

Atès que per la Mesa de contractació es proposa l'adjudicació del contracte a l'entitat 
ARTIS SA,  la proposició de la qual,  tenint en compte els diversos criteris objectius de 
valoració  ressenyats  al  Plec  de  clàusules  particulars,  satisfà  plenament  els  interesos 
públics de l’ens comarcal. 

Considerant que la Comissió Informativa d'Infraestructures ha emès dictamen favorable a 
l'adjudicació proposada per la Mesa de contractació.
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 17 membres 
corporatius presents a la sessió, a c o r d a :



Primer.  Declarar vàlid l'acte de licitació

Segon. Adjudicar el concurs per a executar l'obra “Condicionament de les dependències 
dels  serveis  socials  del  Consell  Comarcal” a  l'entitat  ARTIS SA,  per  la  quantitat  de 
9.991.454  ptes.

Tercer. Requerir l’adjudicatària perquè en un termini de 15 dies a partir de la notificació 
d’aquest acord, presenti davant la tresoreria comarcal la fiança definitiva per un import de 
419.764 ptes, equivalent al 4% del preu base de la licitació

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

9. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 7/96 SOBRE APROVACIÓ 
D’UN CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Previament informada la corporació, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 
17  membres  presents  a  la  sessió,  a  c  o  r  d  a  ratificar  i  donar  la  seva  expressa 
conformidad  al  Decret  núm.  7/96  de  la  senyora  presidenta,  de  data  12  de  juliol  
d’enguany, pel qual es resolt d’aprovar, en els  propis termes en què ha estat redactat,  
el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i aquest 
Consell Comarcal, en matèria de delegació de competències per a la gestió del servei 
de transport escolar i per a la gestió dels ajuts escolars de menjador per necessitats 
socieconòmiques i geogràfiques i altres prestacions sobre ensenyament, dins de l’àmbit 
d’aquesta comarca.

10.  ADJUDICACIÓ  PER  CONCURS  DE  LA  GESTIÓ  DEL  SERVEI  PÚBLIC  DE 
TRANSPORT COL.LECTIU D’ALUMNES DE L’ESO EN LES DIVERSES LÍNIES DE 
NOVA CREACIÓ 

Vist  l'estat  procedimental  en  què  es  troba  l'expedient  de  contractació  tramitat  per 
adjudicar, mitjançant procediment obert i a través de concurs públic, l’adjudicació de la 
gestió del servei públic de transport col.lectiu d’alumnes de l’ESO en les línies de nova 
creació.

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

a) Per a la línia Lles-Prullans -Martinet -els Arenys  

- Núm. 1 Autocars Ravigo SL- Autocars Ilerda SL (UTE), representada pel senyor 
Lluís Sagalés i Chacel.

- Núm. 2   Sr. Pedro  Blanc I Maurell
- Núm. 3  Sra. Francisca Jordana i Tor 
- Núm. 4  Sra. Marta Pàmies i Pellicer



-  Núm.  5   Autocars  Brugulat  SA,  representada  per  la  senyora  Dolors  Roquet  i 
Guàrdia i el senyor Josep Brugulat i Casanovas.

b) Per a la línia Tuixén-la Seu d’Urgell  

- Núm. 1 Autocars Ravigo SL- Autocars Ilerda SL (UTE), representada pel senyor 
Lluís Sagalés i Chacel.

- Núm. 2 Autocares  Vila-Betriu SL, representada pel senyor Celestí Vila i Betriu.

c) Per a la línia Coll de Nargó-la Seu d’Urgell  

- Núm. 1 Anònima Alsina Graells de AT, representada pel senyor Vicente Navarro i 
Morillo.

- Núm. 2 Autocars Vila-Betriu SL, representada pel senyor Celestí Vila i Betriu.

d) Per a la línia Noves de Segre-la Seu d’Urgell  

- Núm. 1 Sr. Ramon Sarrat i Marquet
- Núm. 2 Sr. Josep Fàbrega i Buchaca

Atès que la Mesa de Contractació, en la seva reunió del dia 16 de juliol d’enguany, acordà 
d’excloure del concurs a la senyora Marta Pamies i Pelllicer, licitadora de la línia Lles-
Prullans-Martinet-els Arenys, pel fet de no comptar amb la preceptiva llicència municipal 
de servei de transport de viatgers, necessària per a efectuar el servei objecte del concurs.

Atès  que  dins  del  termini  reglamentari  concedit  per  la  Mesa per  a  corregir  defectes 
esmenables,  tots  els  licitadors  varen  presentar  la  documentació  requerida,  llevat  del 
senyor Ramon Sarrat i Marquet, licitador de la línia Noves de Segre-la Seu d’Urgell, el  
qual no va presentar vehicle apte amb la capacitat suficient per a prestar el servei en la 
línia de referència, raó per la qual la Mesa acordà la seva exclusió definitiva del concurs .

Atès que, després d’examinades per la Mesa de contractació, en la seva reunió del 24 de 
juliol  d’enguany,  les  diverses  ofertes  econòmiques  presentades,  i  un  cop  han  estat 
ponderats i valorats acuradament en el seu conjunt els diferents factors a tenir en compte 
en els concorrents a tenor dels criteris objectius previstos en la base 16a. de les dels plecs 
de  clàusules  economicoadministratives  particulars,  s’ha  considerat  elevar  proposta 
d’adjudicació en favor dels llicitadors que s’esmenten i en la forma següent:

a)  Per a la línia Lles-Prullans-Martinet-els Arenys:  AUTOCARS BRUGULAT SA
b)  Per a la línia Tuixén-la Seu d’Urgell: AUTOCARES VILA-BETRIU SL
c)  Per a la línia Coll de Nargó-La Seu d’Urgell : AUTOCARES VILA-BETRIU SL
d)  Per a la línia Noves de Segre-la Seu d’Urgell: JOSEP FÀBREGA I BUCHACA.
Considerant que la Comissió Informativa de Serveis Públics va emetre dictamen favorable 
a les propostes d’adjudicació fetes per la Mesa de Contractació



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

Primer.  Declarar vàlid l’acte de licitació

Segon. Adjudicar els concursos per a la gestió del servei de transport col.lectiu d’alumnes 
de l’ESO en les noves línies creades en la forma següent:

- A l’entitat AUTOCARES BRUGULAT SA el transport de la línia Lles-Prullans-Martinet-els 
Arenys, pel preu de 17.120 ptes per dia de servei, IVA inclòs.

- A l’entitat AUTOCARES VILA BETRIU SL, el transport de la línia Tuixén-la Seu d’Urgell, 
pel preu de 25.600 ptes per dia de servei, IVA inclòs.

- A l’entitat AUTOCARES VILA BETRIU SL, el transport de la línia Coll de Nargó-la Seu 
d’Urgell, pel preu de 16.050 ptes per dia de servei, IVA inclòs.

- Al senyor JOSEP FÀBREGA I BUCHACA, el transport de la línia Noves de Segre-la Seu 
d’Urgell, pel preu de 9.280 ptes per dia de servei, IVA inclòs.

Tercer. Requerir els diversos adjudicataris perquè en el termini dels 10 dies següents a la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació, presentin davant la tresoreria comarcal 
la garantia a què fa esment la clàusula 19a. de les que regeixen el concurs.

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

11. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA

La senyora presidenta facilita al Ple informació sobre temes d’interès comarcal:

- Escrit de la  Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques pel qual, i en contestació 
a l’acord plenari tramès al dit Departament en relació al problema que presenten al trànsit 
de  vehicles  diferents  encreuaments  de  la  carretera  C-1313,  es  comunica  al  Consell 
Comarcal que s’han donat instruccions a la Direcció General de Carreteres perquè faci un 
estudi detallat de cadascun dels punts conflictius que presenta l’esmentada carretera amb 
l’objecte d’adoptar, si s’escauen, les millores necessàries que permetin afavorir el trànsit i 
eliminar els possibles riscs existents. Aquestes millores s’inclouran dintre del programa de 
millores locals i seguretat vial que es desenvolupa per tal de disminuir al màxim possible 
l’accidentabilitat en les carreteres de la Generalitat.
-  Escrit  del  cap  de  l’Oficina  Comarcal  del  DARP  mitjançant  el  qual  s’informa  de  la 
comunicació cursada per la Direcció General del Medi Natural sobre la conveniència de 
què es faci  la  licitació  dels  aprofitaments  en forests  públiques a través dels  consells 
comarcals. La senyora presidenta comenta que aquest és un tema que ja s’havia plantejat 
anteriorment i que s’ha posat en pràctica a títol de prova en d'altres comarques i que 
presenta l'avantatge d’unificar les actuacions i de poder estalviar despeses en el preu dels 



anuncis ja que es podria unificar la  convocatòria mitjançant la publicació d’un únic anunci 
als diaris oficials.

En  qualsevol  cas  considera  la  senyora  presidenta  que  es  tracta  d’una  matèria  que, 
juntament amb el tema relatiu a l’aprofitament de la biomassa en el bosc, s’hauria de 
tractar en la propera reunió a celebrar pel consell d’alcaldes.

- La senyora presidenta informa que,  amb motiu d’una  reunió  de  l’AMPI, s’han fet 
paleses determinades queixes per la supresió de carters en alguns pobles la qual cosa 
origina considerables retards en el correu pel fet d’acumular-se el servei en carters d’altres 
demarcacions  i  produïr-se  així  una  menor  freqüència  en  el  repartiment  de  la 
correspondència. Demana als alcaldes que comuniquin per escrit les anomalies que hagin 
pogut observar sobre el tema en l’àmbit dels seus respectius municipis.

- La senyora presidenta recorda també que hi ha ajuntaments que encara no han adoptat 
cap acord sobre la concertació d’una bestreta amb la Diputació a fi de contribuir a les 
necessitats econòmiques per les que travessa el Taller Claror i demana als alcaldes que 
no varen assistir a la reunió en la qual es va tractar d’aquest tema que s’informin sobre les 
necessitats  del  Centre  i  els  objectius  que  es  pretenen  amb  la  tramitació  d’aquestes 
bestretes.

- En relació amb el programa Leader de la Unió Europea, la senyora presidenta informa 
que un cop finalitzada la fase A del programa, s’ha posat ja en marxa la fase B.

- Finalment, la senyora presidenta celebra  l’èxit  de concurrència i animació que ha tingut 
a la nostra comarca el sopar que simultàniament han celebrat tots els consells comarcals 
de muntanya amb la finalitat de promocionar la carn de vedella.

ASSUMPTES D’URGÈNCIA

Fora de l’ordre del dia, i a proposta de la senyora presidenta, el consistori acorda tractar 
els punts següents, prèvia la declaració de la seva urgència:

1.  CONCURS  OBERT  PER  A  L’ADJUDICACIÓ  DE  L’OBRA  “REFORMA  I 
ADAPTACIÓ  DE  LOCAL  PER  A  CENTRE  DE  DIVULGACIÓ  DE  LES 
TREMENTINAIRES  A  TUIXÉN”.  PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS

Els presents són informats de l’expedient de contractació formalitzat per adjudicar l’obra 
anomenada “Reforma i adaptació de local per a centre de divulgació de les trementinaires 
a Tuixén".

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  6.097.400 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.

2. CERTIFICACIÓ D’OBRA

A proposta de la ponència de l’àrea d’infraestructures,  el  Ple,  per unanimitat,  acorda 
aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament i pavimentació del camí d’accés a 
Argestues i Beren" (municipi de Valls d’Aguilar), signada per l’enginyer contractat de la 
plantilla i director de l’obra, senyor Ferran Aparicio Ibáñez, i conformada per l’empresa 
contractista BENITO ARNO E HIJOS SA, per un import de  3.199.002 ptes.

La presidenta aixeca la sessió a les 23,20 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.  999035  al  núm. 
999041, i comprèn un total  de 7 folis, numerats del 35 al 41.

La Seu d'Urgell, 13 de setembre de 1996

El secretari 


