
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL

Identificació de la sessió

Núm: 9/96
Caràcter: ordinària, en primera convocatòria
Data: 10 d’octubre  de 1996.
Durada: de 21 a 22,15 hores.
Lloc: Sala de sessions del Consell Comarcal

Hi assisteixen:

- M. Dolors Majoral  Moliné, presidenta
- Joan Busquets  Grau, vicepresident 
- Ventura Roca  Martí, vicepresident .
- Bonaventura Solans Navarro, vicepresident 
- M.Teresa Ferrer  Cumella, consellera
- Miquel Mas i Miró, conseller
- Josep M. Solà Solà, conseller
- Emili Segon Baró, conseller
- Joan Orrit Armengol, conseller
- Joan Soldevila Pagés, conseller
- Francesc Domingo Barnils, conseller
- Josep Mijana Vilana, conseller
- Miquel Colom Pich, conseller
- Josep Lluís Rodríguez Morán, secretari
- Emili Valero i Mallea, interventor habilitat

S’han excusat d’assistir-hi:

- Josep Ma. Castells Curià, conseller
- Jordi Mas Bentanachs, conseller

Alcaldes presents:

- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava
- Jesús Bentanachs Vives, alcalde de Valls d’Aguilar
- Francesc Farrás Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols
- Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà
- Antoni Betriu Vidal, alcalde de Cabó 

Ordre del dia:

1. Acta de la sessió anterior
2.  Expedient  de contractació de l’obra “Centre de divulgació de les Trementinaires de 
Tuixén”. Proposta d’adjudicació, mitjançant procediment negociat, per manca de licitadors 
en el concurs convocat
3.  Proposta  d’acord  sobre  aprovació  d’expedient  de  contractació  per  a  l’adjudicació, 
mitjançant   procediment  obert  i  tramitació  ordinària,  de  l’obra  “Abocador  controlat  de 
residus municipals a Fórnols del Cadí. Plec de clàusules administratives particulars



4. Sol.licitud d’una bestreta per a cobrir el 50% de l’import de la subvenció atorgada per 
Resolució  de  la  Conselleria  de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques,  de  data  26  de 
setembre 1996
5. Despatx oficial i informes de presidència
6. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió i acords:

1. Acta de la sessió anterior

Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió del 12 de setembre de 1996, sense cap esmena 
ni observació.

2. Expedient de contractació de l’obra “Centre de divulgació de les Trementinaires 
de                             
Tuixén”.  Proposta  d’adjudicació  per  procediment  negociat  davant  la  manca  de 
licitadors en el concurs celebrat             
     
Vist que, mitjançant certificat lliurat pel secretari de la corporació que obra a l’expedient, 
s’acredita que el concurs obert celebrat per a l’adjudicació de l’obra titulada “Centre de 
divulgació de les Trementinaires de Tuixén”, va quedar desert per manca de licitadors.

Atès que l’article 141, apartat 1a) de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, autoritza la utilització del procediment negociat sense publicitat 
prèvia quan  el contracte no arribés a adjudicar-se per manca de licitadors, sempre i quan 
no es modifiquin les condicions originals del contracte, llevat del preu que no podrà ser 
augmentat en més d’un 10%.

Atès que,  havent-se negociat  directament la contractació de l’obra ressenyada amb la 
única  empresa  disposada  a  realitzar-la,  l’increment  que  experimenta  el  preu  d’aquella 
respecte  a  l’inicial  és  del  7,33% i,  per  tant,  es  troba  dins  del  límit  assenyalat  per  la 
normativa vigent sense que s’hagi produït cap altra modificació pel que fa a les condicions 
originals del contracte.

Vist  l’informe lliurat  pel tècnic  comarcal  i  el  dictamens de les Comissions  Informatives 
d’Infraestructures i de Finances, el Ple del Consell Comarcal, a proposta de la presidència, 
per unanimitat ACORDA:

Primer. Contractar amb l’entitat CONSTRUCCIONS FORT SL l’execució de l’obra “Centre 
de divulgació de les Trementinaires de Tuixén”, pel preu de  6.059.741  PTA, IVA inclòs, 
amb subjecció a la resta de condicions establertes al Plec de clàusules administratives 
particulars aprovat en el seu dia i que ha servit de base al concurs celebrat que ha quedat 
desert.

Segon.  Imputar la despesa amb càrrec a la partida 761/601.19 del pressupost, d’acord 
amb l’informe emès per la intervenció comarcal.

Tercer.  Facultar  la  presidenta  del  Consell  Comarcal  per  a formalitzar  el  corresponent 
contracte administratiu amb l’entitat adjudicatària de l’obra.



3. Expedient per a l’adjudicació de l’obra “Abocador controlat de residus municipals 
a Fórnols del Cadí. 1a fase”. Plec de clàusules administratives particulars

Els presents són informats de l’expedient de contractació formalitzat per adjudicar l’obra 
anomenada “Abocador controlat de residus municipals a Fórnols del Cadí. 1a fase”

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, ACORDA:

Primer. Declarar de tramitació ordinària l’expedient.

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 amb càrrec a la partida 628 01 del Pressupost de 
l’entitat vigent.

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

4. Sol.licitud de bestreta

Atès que per Resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de data 
26 de setembre de 1996, i en el marc de la convocatòria de concurs públic de subvencions 
publicada en el DOGC núm. 2215 de 7 de juny de 1996 sobre finançament d’actuacions a 
la xarxa veïnal i rural de camins de les comarques de muntanya, li fou concedida al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell una subvenció de 59.000.000 pessetes per a poder dur a terme la 
realització del programa comarcal aprovat per a enguany ;

Atès que el punt 7.4 de les bases de la convocatòria preveu la possibilitat que tenen els 
beneficiaris  d’aquesta  subvenció  de  sol.licitar  una  bestreta  del  50% de  l’import  de  la 
subvenció concedida;

Atès que l’elecció d’aquesta fòrmula avançada de finançament permetrà a la tresoreria de 
l’entitat  de  fer  front  al  pagament  immediat  de  certificacions  pendents  de  liquidació  i 
d’abonaments a compte en favor dels contractistes per obres en curs d’execució;

El  Ple  del  Consell  Comarcal  s’adhereix  a  la  proposta  de  la  Comissió  informativa 
d’Infraestructures i, per unanimitat, ACORDA : 

Primer. Sol.licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, a través de la Direcció General de Planificació i Acció Territorial i a l’empara 
del  punt  7.4  de  les  bases  de  la  convocatòria  abans  esmentada,  una  bestreta  de 
29.500.000 ptes que equival al 50 % de l’import total de la subvenció  (59.000.000 ptes) 
que li ha estat atorgada al Consell Comarcal, mitjançant Resolució de 26 de setembre de 



1996, per a la realització de diverses actuacions sobre la xarxa de camins veïnals i rurals 
de la comarca, d’acord amb el programa aprovat per a enguany.

Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General de Planificació i Acció Territorial.

Tercer.  Facultar la presidenta de la corporació perquè realitzi totes les gestions i  fomalitzi 
els documents que siguin necessaris en ordre a  fer efectiva la bestreta demanada. 

5. Despatx oficial i informes de presidència

En aquest punt de l’ordre del dia s’incorporen a la sessió els consellers Jordi Sinfreu i  
Pascuet i Josep Puigdemasa i Ribó, els quals amb el permís de la presidència passen a 
ocupar els seus llocs a la taula de sessions.

Tot seguit, la presidenta passa a informar sobre els següents punts d’interès comarcal:

- Escrit  de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de 
Fomento, pel qual, i en contestació a l’acord plenari tramès al dit Ministeri sobre el perill  
que representen determinats encreuaments de la carretera N-260, informa en el sentit de 
què  la  Unidad  de  Carreteras  de  Lleida  estudia  la  redacció  del  projecte   “Mejora  de 
intersecciones existentes en la C.N.-260, p.k. 193,900 al 260,410. Província de Lleida”, en 
considerar  que  aquestes  obres  podrien  ser  incloses  en  els  pròxims  Programes  de 
Seguretat Vial.

- Carta de la Ministra de Educación y Cultura de l’Administració de l’Estat, en contestació a 
l’acord del Ple comarcal  sobre la preocupació per la resolució de contractes que afecten a 
professors de la comarca que exerceixen funcions docents al principat d’Andorra, en la 
qual s’expressa l’interès, tant de la Ministra com de l’ambaixada espanyola en Andorra per 
una resolució favorable de la problemàtica plantejada, tot i que el fet de no tenir aquest 
professorat acomiadat el caràcter de funcionaris vinculats al conveni Hispano-Andorrano fa 
que l’assumpte surti de les competències del dit Ministeri, no obstant el qual finalitza l’escrit 
desitjant el desenllaç més favorable possible pels interessos de la comarca..

- Carta del Bisbe d’Urgell agraïnt la Moció aprovada pel Ple del Consell en relació amb el 
desig expessat pel consistori de continuar mantenint la unitat i integritat del Bisbat d’Urgell 
davant d’una possible restructuració territorial de la Diòcesi. El senyor Bisbe confia en què, 
amb l’ajut de tots, es pugui resoldre el tema de manera favorable per als interessos de la 
Diòcesi.  

- Visita al president del Patronat del Museu Històric de Catalunya per a demanar-li que 
sigui possible la presència activa i la representativitat  de l’Associació de Muntanya del 
Pirineu (AMPI) al si de l’esmentat Patronat, atès que una bona part de la riquesa històrica i 
artística del Museu procedeix de les zones pirenenques.

-  Celebració  al  col.legi  La  Salle  de  la  Seu  d’un  curs  de  gerontología  adreçat  als 
professionals d’aquesta especialitat, de 400 hores de durada, distribuïdes entre 5 dies a la 
setmana i a raó de 5 hores diàries .

-  Presència  en la comarca durant  els dies compresos entre el  28 d’octubre  i  el  8 de 
novembre pròxims, d’una Unitat Mòbil d’Educació Ambiental (Ambibus), la finalitat de la 



qual és crear una consciència col.lectiva sobre la importància del tema a través d’una 
exposició  permanent,  d’un servei  d’informació  i  de  tallers  adreçats  a  escolars  i  altres 
col.lectius dirigits per professionals de l’educació ambiental, conferències i taules rodones.

- Celebració de reunions informatives a la Seu d’Urgell, Oliana, Tuixén i Organyà durant els 
dies 8, 16, 25 i 30 d’octubre, respectivament, al voltant de la nova Llei de modernització de 
les explotacions agràries.

- Reunió del Consell Executiu de l’AMPI a la Vall d’Aran per a tractar de diversos temes 
comuns que afecten a les diferents regions pirenenques, tant de la part espanyola com de 
la francesa i, en aquest sentit, s’ha expressat la conveniència de constituir una Federació 
d’Associacions de tot el Pirineu per a coordinar la problemàtica plantejada per cada zona 
en concret .

- Propera visita d’alcaldes a realitzar a la Delegació del Govern Central a Catalunya per a 
tractar amb la delegada, senyora Garcia Valdecasas, de les deficiències que presenta el 
servei de correus en alguns municipis de muntanya en haver-se suprimit el nombre de 
carters. Aprofitant aquesta visita es plantejarà també a la delegada tota la problemàtica 
relativa als  impostos que demana el  Fisc a conseqüència  de les indemnitzacions que 
reben els afectats pel pantà de Rialb .

6. Precs i preguntes

En relació amb el tema de les indemnitzacions especials en favor dels propietaris afectats 
per l’embassament del pantà de Rialb, el conseller Josep Mijana i Vilana dirigeix un prec al 
plenari  perquè  doni  el  seu  suport  a  les  justes  reivindicacions  dels  veïns  afectats  del 
municipi  de  Bassella  en  nom dels  quals  parla,  pel  fet  que  el  Fisc  els  hi  demana  el 
pagament d’impostos, tant pel que fa a les indemnitzacions rebudes com a les plusvalues 
generades, atès que de bon principi se’ls hi ha dit que eren lliures de tota tributació; per 
això, el conseller demana l’oportú recolçament del Consell Comarcal davant les Institucions 
per a la defensa del dret d’aquest veïnat de mantenir íntegres les dites percepcions i de 
rebre un tractament especial en el tema de les plusvalues ja que aquestes són generades 
en contra de la seva voluntat i han estat fruit d’un acte unilateral de l’Administració en virtut 
del  qual  s’han vist  privats  de les  seves propietats  i,  adhuc  més,  a  diferència  d’altres 
actuacions expropiatòries, en aquest cas han resultat afectades la totalitat de les finques, 
incloses cases i terres.

La  presidenta  manifesta  que  és  plenament  conscient  de  la  situació  i  que  el  Consell 
Comarcal farà tot el que estigui en les seves mans per ajudar a resoldre un problema que, 
tal i com ja s'apuntava anteriorment en l’apartat d’informacions, es tractarà, entre d’altres 
assumptes, al sí de l’AMPI i es plantejarà en la propera visita a realitzar a la delegada del 
Govern central a Catalunya. Per altra banda, manifesta que caldria demanar la intervenció 
de l’assessor fiscal del veïnat perquè,  conjuntament amb el secretari  de la corporació, 
s’elaborés  un escrit  jurídicament  documentat  per  tal  de  defensar  davant  de l’Hisenda 
estatal els interessos legítims dels afectats.

-  Conseqüents  amb el  prec  formulat  per  la  presidència,  els  presents,  per  unanimitat, 
acordaren de manifestar al senyor Bisbe d’Urgell i Cúria Diocesana, així com al director del 
Museu Diocesà d’Urgell el profund lament i pesar del consistori pel robatori del  Beatus, 



amb el desig que aquesta valuosa joia documental pugui ser reintegrada al més aviat 
possible al ric patrimoni històric i religiós de la ciutat i de la comarca.

- El senyor Jesús Bentanachs, alcalde del municipi de Valls d’Aguilar, pren la paraula per a 
referir-se al problema que planteja als alcaldes el deteriorament que presenten determinats 
elements  d’algunes  esglésies  dels  pobles,  la  reparació  dels  quals  és demanada amb 
insistència a l’ajuntament on s’ubiquen aquestes esglésies per part dels capellans que les 
regeixen. Considera el senyor Bentanachs que aquest és un assumpte del qual s’hauria de 
fer càrrec el Bisbat ja que les esglésies pertanyen al patrimoni eclesiastic i la quasi totalitat 
dels  ajuntaments estan mancats de recursos pressupostaris  per  a fer  front  a aquesta 
necessitat.

La  presidenta  recorda  que  el  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  concedeix 
subvencions  als  ayuntaments  per  aquesta  fiinalitat  a  través de les  convocatòries  que 
surten cada any per a obres de restauració d’edificis de notable valor cultural i artístic però 
aquestes subvencions sempre han estat insuficients ja que, com se sap, no s’han pogut  
atendre la majoria de les sol.licituds fetes per ajuntaments de la comarca davant la manca 
de recursos; aquesta mateixa manca de diners és la que al.legarà el Bisbat ja que són 
molts els edificis eclesiàstics de la Diòcesi que es troben en deficient estat de conservació i 
no poden donar abast a totes les necessitats . 

Assumptes d’urgència:

Mitjançant la preceptiva aprovació prèvia pel Ple, s’han tractat, fora de l’ordre del dia, el 
següents assumptes declarats d’urgència:

7. Sol.licitud de subvenció per accions de dinamització laboral en l’àmbit comarcal

Vista l'Ordre de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya de data 23 de juliol 
de 1996 (DOGC de 31.07.96), per la qual es modifica l’Ordre de 19 d’abril de 1995 i es  
regula  la  presentació  de  sol.licituds  per  a  l’any  1997  de  les  accions  de  formació 
ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General d'Ocupació, 

Atès que és voluntat de la corporació comarcal de continuar mantenint per a l’any 1997, en 
col.laboració amb la Direcció General d’Ocupació, el programa d’accions de dinamització 
laboral adscrites al lloc de treball  existent a l’efecte en la plantilla de personal de l’entitat; 

El  Ple  del  Consell  Comarcal  s’adhereix  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, ACORDA :

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 1997, 
en les accions de dinamització previstes en 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 .



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

Quart.  Fer constar que les accions de dinamització per a 1997 acabaran com a màxim el 
16 de desembre del mateix any.

Cinquè. Facultar  la  presidenta  de la  corporació  perquè  trameti  a  la  Direcció  General 
d’Ocupació  la  corresponent  sol.licitud  de  subvenció  i  faci  les  gestions  que  siguin 
necessàries en ordre a l’efectivitat del que s’ha acordat.

8. Modificació de projecte d’obres

Atès  que  en  sessió   del  8  d’agost  d’enguany,  el  Ple  del  Consell  Comarcal  acordà 
d’adjudicar a l’entitat ARTIS SA l’obra anomenada “Condicionament de les dependències 
dels serveis socials del Consell Comarcal “ pel preu de 9.991.454 ptes;

Atès que, de la comprovació del replanteig de les obres realitzada per la direcció tècnica i 
el contractista, es desprèn que s’han detectat partides d’obra no especificades al projecte 
així com modificacions al programa inicial que comporten, entre d’altres, l’ampliació de la 
sala destinada a estimulació precoç i la substitució del tipus de divisòries entre despatxos 
que garantitzin un millor aïllament acústic del local;

Atès  que  aquestes  modificacions  no  comporten  alteracions  substancials  respecte  a 
l’objecte i a les característiques bàsiques del projecte i que el cost econòmic d’aquelles és 
inferior al 20% del preu del contracte, s’ha procedit, per part dels serveis tècnics de la 
corporació,  a operar  una modificació  del  projecte  a l’empara de l’article  43 del  vigent 
Reglament d’obres, activitats i serveis aprovat per Decret de la Generalitat núm.179/1995, 
de 13 de juny;

Vist  l’informe  de  l’arquitecte  tècnic  de  la  corporació  i  director  de  les  obres  sobre  la 
procedència d’operar la modificació abans esmentada i tenint en compte els dictamens 
favorables de les Comissións Informatives d’Infraestructures i de Finances;

El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la presidenta i per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Aprovar  inicialment  amb  caràcter  provisional  les  obres  complementàries  no 
incloses en el projecte titulat “ Condicionament de les dependències dels serveis socials 
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell”, d’acord amb la Memòria redactada  per l’arquitecte 
tècnic de la plantilla de la corporació i director de les obres, senyor Josep Lluís Pargaña 
Escudero,  per  un import  d’1.435.450  PTA,  quantitat  que  representa  un increment  del 
14,36% sobre el preu inicial del contracte.

Segon. Confiar l’execució de les obres complementàries, a l’empara del que preceptua 
l’article 141.1.d) de la Llei 13/1995, de 18 de maig de Contratos de las Administraciones 
Públicas, a l’entitat ARTIS SA, com a empresa adjudicatària de l’obra principal 



Tercer. Donar  audiència  al  contractista  per  un  termini  de  10  dies,  segons  estableix 
l’apartat c) de l’article 43 del Reglament abans esmentat i elevar a definitius els acords 
precedents, en el cas que  el contractista manifestés la seva confomitat amb la modificació 
proposada durant el termini de l’esmentada audiència.

9. Creació d’una línia del transport a la demanda Vall de la Vansa-La Seu d’Urgell. 
Plec de condicions administratives i tècniques particulars per a la seva adjudicació
                                      
La  senyora  presidenta  informa  de  la  proposta  presentada  per  la  Comissió 
d'Infraestructures sobre la necessitat d'establir una nova línia de transport a la demanda 
per tal de dotar d'aquest servei una àrea territorial de la comarca integrada pels nuclis de 
població que conformen la Vall de la Vansa (Ossera,  Padrinás, Sant Pere, Montargull,  
Sorribes i Sisquer) tenint com a punt de destinació i tornada la Seu d’Urgell. S'examina 
també  el  Plec  de  condicions  administratives  i  tècniques  particulars  elaborat  per  a  la 
contractació d'aquest servei i la presidència sotmet la dita proposta i Plec a l’aprovació del 
plenari corporatiu.

En congruència amb l’esmentada proposta, i vista  la conveniència i oportunitat d'operar 
una ampliació del servei amb la creació d’una nova línia d’interès primordial per a satisfer  
les necessitats de transport d’una àmplia zona territorial de muntanya, de població molt 
disseminada i de dificiil comunicació;

Atès que, en atenció al cost del servei fixat per a la línia de nova creació, el preu base de 
contractació no hi arriba al límit dels 3.000.000 de pssetes anuals ni ultrapassa, en cap 
cas, el 2% dels recursos ordinaris del pressupost comarcal, la qual cosa permet d'acudir a 
la seva adjudicació mitjançant procediment negociat;

El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, 
ACORDA:

Primer. Aprovar, en congruència amb l'informe tècnic incorporat a l'expedient, l'establiment 
d’una nova línia de transport a la demanda per a la zona  Vall de la Vansa-La Seu d’Urgell.

Segon. Aprovar els plec de condicions administratives i tècniques particulars que haurà de 
regir la prestació del servei públic de transport a la demanda referit a l'esmentada zona.

Tercer. Aprovar el corresponent expedient de contractació per procediment negociat per a 
l'adjudicació del servei de transport a la demanda en la zona abans esmentada, a l'empara 
de  l'article  160.2.d)  de  la  Llei  13/1995,  de  18  de  maig,  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas.

Quart.   Lliurar les oportunes consultes als professionals o empreses interessades en la 
prestació del servei i complimentar totes les formalitats de la contractació previstes als 
plecs de condicions fins a arribar-hi  a l'adjudicació.
                          
10. Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya

Atès :



1r. Que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té interès en establir els objectius estratègics 
i operacionals prioritaris per a l’aplicació del programa LEADER II en el territori de l’Alt 
Urgell Sud de la comarca que comprèn els municipis de Bassella, Cabó, Coll de Nargó, 
Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà i Peramola;

2n.  Que  el  Departament  d’Organització  d’Empreses  de  la  Universitat  Politècnica  de 
Catalunya té reconeguda experiència en l’estudi i tractament de temàtiques similars;

La presidenta sotmet a l’aprovació del plenari el projecte de conveni entre el Consell 
Comarcal i la Universitat de Catalunya per tal de realitzar un estudi que estableixi com a 
mínim la determinació de les prioritats estratègiques i operacionals del territori afectat 
per l’actuació i determini els criteris de selecció i valoració dels projectes Leader.

I el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat ACORDA:

Primer. Aprovar el Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal i la Universitat 
Politècnica de Barcelona amb la finalitat d’assolir els objectius abans esmentats, d’acord 
amb les clàusules que es contenen en el dit conveni, un exemplar del qual figurarà com 
a annex de l’acta de la sessió.

Segon. Facultar la presidenta de la corporació perquè signi el Conveni i impulsi totes les 
accions que siguin necessàries en ordre al seu exacte compliment. 

11. Delegació de competències

Vist el certificat tramès per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, comprensiu de l’acord 
adoptat pel Ple de la corporació amb data 18 de setembre d’enguany, en virtut del qual 
s’aprova de delegar en el Consell Comarcal la competència per a poder contractar les 
obres de contrucció i habilitació d’un abocador controlat de residus municipals al poble 
de Fórnols (terme municipal de la Vansa i Fórnols);

Atès que a l’empara de l’article 26.1 b) de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, i en relació amb 
les activitats i serveis de competència municipal, la comarca pot exercir competències 
municipals per delegació o per conveni;

Atès que dintre del Programa específic de tractament de residus sòlids urbans de l’any 
1993, li ha estat concedida al Consell Comarcal una subvenció de 20.000.000,- ptes 
destinada a finançar la construcció d’un abocador controlat de residus sòlids a Fórnols 
del Cadí al servei de tots els pobles que integren les valls de la Vansa i de Tuixén i, per 
aquesta raó, resulta operatiu que sigui el mateix Consell l’ens encarregat de contractar 
l’obra;

El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió Informativa d’Infraestructures, i 
per unanimitat dels membres corporatius prersents a la sessió, ACORDA: 

-  Acceptar  la competència  delegada en el  Consell  Comarcal  per l’Ajuntament  de la 
Vansa i Fórnols per a tramitar, fins a la recepció final, tot el procediment contractual per 
a  l’adjudicació,  per  concurs  obert,  de  l’obra  titulada  “Abocador  controlat  de  residus 
municipals a Fórnols del Cadí. 1a. fase”



La presidenta aixeca la sessió, 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.  999046 al  núm. 
999050, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 45 al 49.

La Seu d'Urgell, 15 de novembre de 1996

El secretari


