
ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

Núm: 10/97
Caràcter: extraordinària, en primera convocatòria
Data: 26 de novembre de 1997
Durada: de 21 a 22,15 hores.
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal

Hi assisteixen:
M. Dolors Majoral Moliné, presidenta.
Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident
Pere Planes i Planes, vicepresident
Jesús Babià i Serra, conseller
Joan Soldevila i Pagès, conseller
Joan Orrit i Armengol, conseller
Josep Mijana i Vilana, conseller
Miquel Colom i Pich, conseller 
Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari.

S’ha excusat d’assistir-hi:
Ventura Roca i Martí, conseller

Ordre del dia
1. Certificacions d’obres
2. Aprovació de factures
3. Certificacions i justificants de les actuacions realitzades a l’empara de les Resolucions 
de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, de 10.3.97, 11.3.97, i 12.3.97 
(DOGC 2366, de 8.4.97)

Desenvolupament de la sessió i acords

1. CERTIFICACIONS D’OBRES

Acceptant  el dictamen de la Comissió Informativa d’Infraestructures i a proposta de la 
presidència,  s’aproven,  per  unanimitat  dels  membres  corporatius  presents,  les 
certificacions d’obres següents:

-  Certificació  núm.  2  de  l’obra  “Arranjament  i  pavimentació  del  camí  d’accés  a 
Pampanells”,  signada  per  l’enginyer  de camins  de la  plantilla,  senyor  Ferran  Aparicio 
Ibáñez,  i  conformada  per  l’entitat  adjudicatària  de  l’obra  TRAGSA,  per  un  import  de 
16.794.571 PTA.

- Certificació núm. 3 de l’obra “Arranjament i pavimentació del camí d’accés a Voloriu”, 
signada  per  l’enginyer  de  camins  de  la  plantilla,  senyor  Ferran  Aparicio  Ibáñez,  i 
conformada per l’entitat adjudicatària TRAGSA, per un import de 21.705.390  PTA.

-  Certificació  núm.  1  de  l’obra  “Eixample  de  l’accés  a  la  Vall  de  Cabó  (tram  urbà 
d’Organyà)",  signada  per  l’enginyer  de  camins  de  la  plantilla,  senyor  Ferran  Aparicio 



Ibañez,  i  conformada  per  l’entitat  adjudicatària  M i  J  GRUAS  SA,  per  un  import  de 
2.000.000 PTA.

- Certificació núm. 1 i única de l’obra “Reforma del refugi de muntanya del Pla de l’Arp 
de  la  Vansa”,  signada  pel  tècnic  director  de  l’obra,  senyor  Josep  Lluís  Pargaña  i 
Escudero  i  conformada  pel  contractista,  Sr.  Jordi  Picart  i  Picart,  per  un  import  de 
2.135.560 PTA.

2.1 APROVACIÓ FACTURES

Vistos  els  estats  liquidatoris  presentats  per  la  intervenció  comarcal  referits  a  les 
despeses acreditades per la prestació del servei a la demanda en les diferents zones de 
la comarca en que està dividit el servei, la Comissió, a proposta de la presidència i per 
unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:
-  Aprovar la liquidació de despeses acreditades per la prestació del servei comarcal del 
transport  a  la  demanda,  corresponent  al  mes  d’octubre  de  1997,  per  un  import  de 
598.358,- PTA.

2.2.REVISIÓ DEL PREU DEL BILLET DEL SERVEI DE TRANSPORT A LA DEMANDA 

Atès que l’annex del plec de condicions administratives i tècniques particulars tipus que 
s’aplica en les contractacions dels servei públic de transports de viatgers a la demanda, 
preveu com a preu únic del billet per a totes les línies de cobertura del dit servei la 
quantitat  de 100 pessetes a repercutir  en el usuari com a complement de la dotació 
anual que en concepte de subvenció i per a sufragar el cost d’aquest transport rep el 
Consell  Comarcal  de la  Direcció General  de Ports  i  Transports  del  Departament  de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya;

Atès el caràcter purament simbòlic que s’ha volgut donar a aquest complement per la 
funció social que acompleix el servei subvencionat, i la conveniència de procedir a la 
seva  revisió,  en  trobar-se  actualment  totalment  desfasat  per  raó  dels  anys 
transcorreguts des de la seva vigència coincident amb la de l’inici de la posta en marxa 
del servei;

Considerant  també la  necessitat  d’apropar  una mica  més la  càrrega  de l’usuari  del 
transport  a la demanda als preus que regeixen en altres serveis d’interès públic que 
acompleixen també la mateixa funció socialt;

La Comissió de Govern, a proposta de la presidència i per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Fixar, a partir d’ara, com a preu únic del billet a repercutir en l’usuari del servei 
del transport  a la demanda, per a totes les línies que cobreix aquest servei dins del 
territori de la comarca, la quantitat de 200 pessetes. per viatge realitzat.

Segon. Adaptar l’apartat 5 de l’annex al plec de condicions administratives i tècniques 
particulars  que serveix de base a la contractació  de les diferents  línies al  nou preu 



acordat  i  comunicar  aquest  acord  a  l’òrgan  competent  del  Departament  de  Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l’oportuna constància. 
   

3.  CERTIFICACIONS  I  JUSTIFICANTS  DE  LES  ACTUACIONS  REALITZADES  A 
L’EMPARA  DE  LES  RESOLUCIONS  DE  LA  CONSELLERIA  DE  POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, DE 10.3.97, 11.3.97, I 12.3.97 (DOGC 2366, DE 
8.4.97)

Vista  la  Resolució  de  la  Conselleria  de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques  de  la 
Generalitat de Catalunya, de data 5 d’agost de 1997, per la qual s’atorguen subvencions 
a aquest Consell Comarcal, pels conceptes i imports que a continuació s’esmenten :

- Per a estudis de base de la ruta etnogràfica de l’Alt Urgell ............ 1.500.000 PTA
- Per a actuacions de creació d’equipaments turístics.....................14.000.000 PTA
- Per actuacions sobre la xarxa de camins ..................................... 59.000.000 PTA

Atès el que estableix sobre justificació i pagament d’aquestes subvencions la clàusula 
9.2 de les Resolucions de convocatòria de 10 de març de 1997, 11 de març de 1997 i  
12 de març de 1997, i trobada conforme la documentació presentada, la Comissió, per 
unanimitat, ACORDA:

Autoritzar la presidenta de la corporació, M. Dolors Majoral i Moliné, perquè, amb la 
finalitat de justificar les subvencions concedides, lliuri a la Direcció General d’Accions 
Concertades,  Arquitectura i Habitatge del Departament  de Política Territorial  i  Obres 
Públiques tota la documentació que per a cadascuna de les tres línies d’ajut previstes 
estableix la clàusula 9.2 de les Resolucions abans esmentades, i perquè realitzi totes 
les gestions necessaries per a l’efectivitat en el  cobrament d’aquestes subvencions.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

                                                                                               Vist i plau
El secretari          l                                                                    La presidenta                  

DILIGÈNCIA.  L'acta  anterior  ha  estat  estesa  en  paper  timbrat  núm.  858962  al  núm. 
858963, i comprèn un total de dos folis, numerats del 27 al 28.

La Seu d'Urgell, 4 de febrer de 1998

El secretari
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