
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2002 
Caràcter: Ordinari 
Data: 11 d'abril 2002 
Durada: De 21 h a 21,50 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Joan Orrit i Armengol, vicepresident, que actua de president per substitució 
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
-  M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Pilar Quingles i Tàpies, consellera 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

- Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi són presents: 

- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 
Excusen la seva assistència: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
- Pere Artigues i Alrich, alcalde de Valls de Valira 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Presa de coneixement de la dimissió d'una consellera comarcal. 



ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

3. Aprovació del projecte "Eixamplament i pavimentació del camí d'accés a 
Calbinyà". 

4. Aprovació de la constitució del Consorci Mediambiental de l'Alt Urgell i dels seus 
Estatuts. 

5. Conveni entre l'Ajuntament d'Organyà i el Consell Comarcal per a la cessió d'ús 
dels terrenys per a la construcció de l'estació de transferència de residus 
d'Organyà. 

6. Sol·licitud de subvenció per a la realització de l'inventari de camins rurals. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 

7. Nomenament d'un representant a la Fundació privada Sant Vicenç d'Estamariu. 
8. Declaració de bé cultural d'interès local de l'església romànica de Sant Bartomeu 

de Malgrat. 
9. Conveni amb el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per l'Oficina del 

consumidor. 
10. Conveni amb la Diputació de Lleida pel Pla de dinamització de l'Ocupació 2001-

2003. 

Punt inclòs per urgència 

11. Acords que s'escaiguin sobre el nou Centre de bicicletes tot terreny (BTT) la 
Seu-Alt Urgell. 

12. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
13. Informes de Presidència. 
14. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA DIMISSIÓ D'UNA CONSELLERA 
COMARCAL 
 
En data 21 de febrer d’enguany s'ha rebut escrit de dimissió de la Sra. Elisabet 
Calsapeu Layret, consellera comarcal del grup d'Esquerra Republicana de 
Catalunya per motius personals, i amb la indicació que ja havia dimitit de regidora de 
l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó, 
 
Atès el disposat a la legislació electoral i de règim local. 
 
Per unanimitat del membres presents s'acorda: 
 
Primer. Prendre coneixement i acceptar la dimissió del càrrec de consellera comarcal 
de la Sra. Elisabet Calsapeu Layret. 
 



Segon. Trametre aquest acord i còpia de l'escrit de renúncia a la Junta Electoral 
Central. 
 
 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
3. APROVACIÓ DEL PROJECTE: EIXAMPLAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL 
CAMÍ D'ACCÉS A CALBINYÀ 
 
El Sr. Bentanachs presenta el punt i, sotmès a deliberació, pren la paraula el Sr. 
Mas qui manifesta que entenen el projecte com una primera fase, ja que en una 
segona s'hauria de fer que l'accés no passés pel mig del Poble Sec. 
 
Vist el projecte redactat per la Sra. Iolanda Arnal Dueso, enginyer superior, 
 

Títol Import 
Arranjament i pavimentació del camí d'accés a Calbinyà 343.758,25 € 

 
Vist l'informe favorable de la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient d’1 d'abril; 
 
Atès el que disposa l'article 219 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l'article 37 del Reglament d'obres activitats i serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres esmentat. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al 
tauler d'anuncis comarcal i al dels municipis en el terme municipal del quals es 
realitzarà l'actuació (Valls de Valira i la Seu d’Urgell), per tal que, en el termini de 30 
dies, pugui ser consultat i es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar 
que si no es presenten al·legacions es considerarà definitivament aprovat per 
aquest Consell Comarcal. 
 
Tercer. Iniciar els tràmits amb els ajuntaments de la Seu d'Urgell i de Valls de Valira 
per a la cessió gratuïta dels terrenys afectats. 
 
 
4. APROVACIÓ DE CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI DE MEDI AMBIENT (AUGEMA) 
 
El Sr. Porta, gerent, fa un resum de la gestació de la idea de constituir un consorci 
per a la gestió del medi ambient. En primer lloc fa un resum de les comissions 
político-tècniques, dels objectius i dels òrgans de gestió que es determinen el 
funcionament del consorci. 
 
En el torn de paraules el Sr. Mas Manifesta que el grup del PSC-PPP-PMC està 
d’acord en que es constitueixi un consorci com a instrument jurídic nou de gestió pel 
medi ambient i el patrimoni natural donat que és el més important que tenim a la 
comarca i que pot ajudar al control de la proliferació de minicentrals que eixuguen 
els rius, el control dels abocaments de residus procedents d’Andorra, i altres. Però, i 
en vista que els objectius plantejats es poden subscriure tots, manifesta que quan 



s’analitza la Comissió Executiva sembla que el consorci se centri en un sola qüestió 
enlloc de la globalitat. Alhora manifesta que les institucions que ja funcionen i ho fan 
bé s’han d’ajudar. Anuncia que el vot del seu grup a l’aprovació inicial d’avui serà el 
de l’abstenció perquè no està prou clara la relació de la Comissió Executiva amb els 
objectius. 
 
Respon el Sr. Fierro recordant que l’origen d’aquesta iniciativa prové d’un 
suggeriment del Consell d’Alcaldes que va aprovar per unanimitat el Ple del Consell. 
Així mateix manifesta que el grup de CIU creu que aquest acord serà un pas molt 
important i per aquest mateix motiu el consorci haurà de ser molt respectuós amb 
les entitats existents sense treure competències d’aquells ens que estan fent gestió i 
ho estan fent bé. Recorda que l’aprovació inicial dels estatuts s’ha de trametre a tots 
els ajuntaments de la comarca i a les mancomunitats, i que per tant el Consell 
comarcal ha estat molt curós a l’hora d’escoltar totes les propostes, i demana el vot 
favorable partint d’una visió global per a la protecció del medi, tenint en compte 
també que si alguna cosa s’ha de modificar també es podrà modificar. 
 
El Sr. Mas respon que comparteix el dit pel Sr. Fierro i ho agraeix, ja que podria 
haver-hi malentesos que no porten enlloc, esperant que en les setmanes que van de 
l’aprovació inicial a la definitiva hi pugui haver un acord unànime que podria ser 
modèlic i pioner en comarques de muntanya. 
 
El Sr. Vila del grup d’ERC anuncia el seu vot favorable. 
 
El Sr. Mijana del grup del PP anuncia el seu vot favorable. 
 
"Es considera necessari poder desenvolupar la gestió del medi ambient d'una 
manera integral i coordinada dins la comarcal de l'Alt Urgell mitjançant un consorci 
format pel Consell Comarcal, els ajuntaments de la comarca, i les mancomunitats 
amb competències en temes de residus. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en la sessió de 4 de maig del 2000, va manifestar la 
voluntat de crear aquest ens, i va crear la Comissió Mixta de treball per tal de 
redactar-ne els estatuts. 
 
Acabats els treballs de redacció dels estatuts, la Comissió d’Infrastructures i Medi 
Ambient de data 2 d'abril d'enguany ha informat favorablement tant la proposta de 
creació i constitució com el projecte de text estatutari. 
 
Atès el disposat als articles 252 i següents de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i als articles 160 i 313 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable dels membres 
presents del grups de CiU, ERC i PP, que representen la majoria absoluta legal 
requerida, i l'abstenció del grup del PSC-PPP, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la creació i la constitució del Consorci de Gestió 
Mediambiental de l’Alt Urgell, que té com a finalitat genèrica la preservació i millora 
del territori i la qualitat de vida dels seus habitants en tots aquells aspectes que, 
directa o indirectament, tinguin relació amb el medi ambient. 
 



Segon. Aprovar inicialment els Estatuts reguladors d'aquest Consorci, que consten 
de 19 articles. 
 
Tercer. Assumir, d'acord amb l'article 9 del text estatutari, que el representant del 
Consell Comarcal a l’Assemblea General del Consorci sigui el president del Consell 
Comarcal o conseller en qui delegui. 
 
Quart. Acceptar la delegació de tots els ajuntaments al Consell Comarcal, com a 
entitat coordinadora, de la tramitació administrativa unitària de l'expedient fins a la 
constitució formal del Consorci, incloses la informació pública, publicacions i 
tramesa a la Direcció General d'Administració Local. 
 
Cinquè. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies i 
determinar que, en el supòsit d'inexistència d'al·legacions o de requeriments per part 
de la Generalitat, els presents acords esdevindran definitius sense més i per tant els 
Estatuts s'entendran aprovats definitivament. 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ORGANYÀ 
 
En data 22 de novembre de 2001 es va signar el Conveni amb la Junta de Residus 
per la construcció d'una estació de transferència de residus municipals, aprovat pel 
Ple el dia 10 d'octubre de 2001, el qual preveu que el Consell Comarcal s'ha de fer 
càrrec, entre altres, de l'obtenció dels terrenys per a la seva ubicació. 
 
El Ple de 14 de febrer de 2002 va aprovar el projecte d'obres concret, quedant 
pendent la disposició dels terrenys, que són de propietat municipal. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda : 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l'Ajuntament d'Organyà de cessió gratuïta de 
terrenys d'aquest a la parcel·la 13 i 16 polígon 5. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l'Ajuntament d'Organyà per a la seva aprovació, i 
un cop signat a la Junta de Residus, que ha de fer l'obra. 
 
 
6. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIO DE L'INVENTARI DE 
CAMINS RURALS I FORESTALS 
 
L’Ordre del Departament de Medi Ambient MAB/73/2002, de 13 de març, aprova les 
bases reguladores dels ajuts destinats als consells comarcals per a la realització 
dels inventaris comarcals de camins rurals i de camins i pistes forestals. 
 
La Llei 9/1995 de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, 
estableix a l’article 11.3 que els consells comarcals, d’acord amb els municipis 
afectats, han d’elaborar un inventari de camins i de les pistes que hi en els termes 
municipals. 
 
L’article 11 del Decret 166/198, de 8 de juliol, que desenvolupa la Llei esmentada, 
estableix el contingut i tràmit per a l’aprovació dels inventaris comarcals dels camins 
rurals i dels camins i pistes forestals.  



La Comissió d’Infrastructures i Medi Ambient de 2 d’abril ha informat favorablement 
de la petició de subvenció. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Sol·licitar al Departament de Medi Ambient una subvenció per import de 
12.000 €, per contribuir al finançament del cost de realització de l’inventari comarcal 
dels camins rurals i dels camins i pistes forestals. 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern l’aprovació de la memòria, el pressupost 
de l’actuació i la contractació de la mateixa. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
7. NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT 
VICENÇ D'ESTAMARIU 
 
El Sr. Pere Planes Planes s'ha dirigit al Consell Comarcal exposant la iniciativa de 
diverses persones vinculades al poble d'Estamariu per impulsar la creació d'un 
fundació privada amb l'objectiu de promocionar la restauració, conservació i difusió 
del patrimoni cultural del municipi en general i en concret de l'església de Sant 
Vicenç d'Estamariu i, alhora, convida el Consell Comarcal a formar part d'aquesta 
iniciativa com a membre de la futura Fundació. 
 
Està pendent l’aprovació dels Estatuts de la fundació que han de regular el seu 
funcionament. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de 2 d'abril ha informat favorablement la 
proposta inicial de creació d'aquesta fundació, incloent la designació del Sr. 
Bonaventura Solans i Navarro com a representant del Consell davant la futura 
fundació. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Acceptar formar part de la futura Fundació privada Sant Vicenç d'Estamariu. 
 
Segon. Designar el Sr. Bonaventura Solans i Navarro, conseller comarcal, com a 
representant del Consell Comarcal davant els impulsors de la Fundació esmentada. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern l’aprovació dels estatuts de la Fundació.  
 
Quart. Trametre aquest acord a l’interessat. 
 
 
8. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DE L'ESGLÉSIA DE 
SANT BARTOMEU DE MALGRAT 
 
L'Ajuntament de les Valls d'Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l'església de Sant Bartomeu de Malgrat. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal. 



 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de 2 d’abril n'ha informat favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l'església de Sant Bartomeu de Malgrat al 
terme municipal de les Valls d'Aguilar. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Bisbat d'Urgell, propietari de l'immoble esmentat. 
 
 
9. CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D'INDUSTRIA, COMERÇ I TURISME I 
EL CONSELL COMARCAL PER LA COORDINACIÓ DE LES ACTUACIONS EN 
MATÈRIA DE CONSUM 
 
El Sr. Porta exposa la proposta d'acord i, sotmès a deliberació, el Sr. Mas demana 
que s'expliqui l'objecte en concret del Conveni. 
 
El Sr. Porta explica que aquest és una mica més ampli que el que es venia signant 
fins enguany ja que inclou temes d'arbitratge de consum, inspecció, campanyes, 
preses de mostres i el seguiment d'alertes de consum, i que en aquest moment a 
Lleida només dues comarques tindran aquesta ampliació com a prova pilot, que 
seran l'Alt Urgell i la Vall d'Aran. 
 
La Generalitat de Catalunya té competències exclusives en matèria de defensa dels 
consumidors i dels usuaris, i alhora el Consell Comarcal pot exercir aquelles 
competències que li assigni l'administració de la Generalitat d'acord amb la 
legislació de règim local.  
 
El Govern de la Generalitat va aprovar la delegació de competències en matèria de 
resolució de conflictes de consum, tasques inspectores i campanyes de control a 
diversos consells comarcals. 
 
La Direcció General de Consum i Seguretat Industrial s'ha dirigit al Consell 
Comarcal per tal d'establir un conveni de col·laboració per a la coordinació de les 
actuacions en matèria de consum, per tal d’impulsar i participar en els mecanismes 
legalment establerts tant per a la informació als consumidors i usuaris, la resolució 
de conflictes en matèria de consum i per la inspecció i control de productes, béns i 
serveis. 
 
Per donar compliment a aquest Conveni el Consell Comarcal disposarà d’un o més 
tècnics experts en matèria de consum, els quals atendran els ciutadans i ciutadanes 
domiciliats en els municipis de la comarca, en coordinació amb la Delegació 



Territorial del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme a Lleida, i la Direcció 
General de Consum i Seguretat Industrial. 
 
El conveni té una durada fins el 31 de desembre d’enguany, i una assignació 
màxima anual de 36.000€.  
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de 2 d’abril n'ha informat favorablement. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Departament d’Indústria, 
Comerç i Turisme, per a la coordinació de les actuacions en matèria de consum. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya per tal que es pugui procedir a la signatura del Conveni. 
 
 
10. CONVENI AMB LA DIPUTACIO DE LLEIDA PEL PLA DE DINAMITZACIÓ DE 
L'OCUPACIÓ 
 
El Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida de la Diputació ha 
signat amb els sindicats CCOO i UGT els pactes i el reglament per portar a terme el 
Pla de Dinamització per l'Ocupació anys 2001-2003, amb l'objectiu de promocionar 
econòmicament el territori per tal d'augmentar la taxa d'activitat i igualar-la a la resta 
de Catalunya (53,2 %) i d'Europa (68 %), potenciar la creació de llocs de treball 
estables, fomentar la contractació indefinida i promocionar la creació de llocs de 
treball en aquelles àrees de l'economia referides a nous jaciments d'ocupació 
(serveis de proximitat, serveis culturals, noves tecnologies, activitats relacionades 
amb el medi i altres activitats innovadores…) 
 
En congruència amb l'anterior, el Ple de la Diputació de 28 de febrer va aprovar la 
signatura de convenis específics amb els consells comarcals per al desenvolu-
pament d'aquest Pla d'una forma més activa, preveient la participació dels consells 
en les comissions de seguiment del Pla i mitjançant subvenció a les entitats que 
compleixin els seus objectius i amb un 25 % de les subvencions que es puguin 
atorgar, d'acord amb la consignació pressupostària que s'ha de dotar.  
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de 2 d’abril n'ha informat favorablement. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni tramès per la Diputació en tots els seus termes. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida per a la seva signatura. 
 
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
 
11. ACORDS QUE S'ESCAIGUIN SOBRE EL NOU CENTRE DE BICICLETES 
TOT TERRENY (BTT) LA SEU-ALT URGELL. 
 
El Sr. Fierro explica la conveniència d'establir un centre BTT a la comarca i que la 
necessitat ha estat proposada en el marc del Club de la Competitivitat. 



 
S'ha aprovat, mitjançant la Resolució ICT/669/2002 de 4 de març, del Departament 
d'Indústria, Comerç i Turisme, publicada al DOGC de 4 d'abril de 2002, les bases 
reguladores de la concessió d'ajuts als consells comarcals per a la senyalització 
d'itineraris turístics al medi rural. 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell amb l'Ajuntament de la Seu han elaborat un 
avantprojecte del futur centre de BTT La Seu - Alt Urgell, designant com a punt 
d'acollida i recepció central les instal·lacions del Parc Olímpic del Segre de la Seu 
d'Urgell. 
 
En el marc d'aquest projecte és del tot necessari senyalitzar els circuits BTT, la 
inversió dels quals s'ha pressupostat en 19.963'60 €. 
 
El itineraris que consten al projecte han estat presentats a Turisme de Catalunya per 
tal que aquest organismes els pugui homologar un cop realitzada la inversió. 
 
Consta a l'expedient certificat de disponibilitat pressupostaria per l'import de la 
inversió. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte tècnic redactat amb un import màxim de 19.963,60 € 
IVA inclòs. 
 
Segon. Aprovar la inversió a realitzar per a la senyalització d'itineraris turístics en el 
medi rural que formaran part del Centre BTT la Seu - Alt Urgell. 
 
Tercer. Sol·licitar un subvenció per import del 50 % de la inversió, que correspon a 
9.981'80 €. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de la Seu per tal d'establir el 
cofinançament d'aquesta inversió mitjançant conveni, delegar a la Comissió de 
Govern les competències necessàries per a l’aprovació d’aquest i autoritzar el 
president per a la seva signatura. 
 
 
12.  DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DEL DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE 
LES RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
A continuació la secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i 
resolucions de Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
 Decrets: Núms. 8 al 16 de 2002, compresos entre els dies 15 de febrer de 2002 

i la data d'avui, i es ratifica el  16/2002. 
 Resolucions: Núms. 3 al  12 de 2002, compreses entre els dies 15 de febrer de 

2002 i la data d'avui. 
 
 
 
 
 



13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El Sr. Orrit informa el Ple que l'Escola d'Enginyeria i Arquitectura La Salle ha atorgat 
un premi guardó dins la quarta edició dels premis "La Salle Societat i Tecnologia" al 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell en reconeixement al projecte "Alt Urgell en xarxa" 
d'aplicació de les tecnologies al territori, que també s'ha atorgat al Consell Comarcal 
del Solsonès. 
 
A continuació informa que el Sr. Isidre Esteve, d'Oliana, esportista d'èlit del 
motociclisme ha rebut un guardó de la Generalitat, en reconeixement al seu esforç i 
participació en el Ralli París – Dakar i la seva excel·lent classificació. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Mas fa un prec en el sentit de demanar al Consell Comarcal que procedeixi a 
desmuntar la senyalització de la oficina de turisme del polígon de Montferrer, donat 
que està molt deteriorada i no dóna una bona imatge pel turisme de la comarca. 
Alhora manifesta que si tothom hi està d’acord es podria buscar una solució per a  
aquesta instal·lació, com cedir-la a algun ajuntament interessat i si no n’hi ha cap 
que es procedeixi a la seva subhasta.  
 
No havent-hi cap altre paraula demanada, el president aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                         Vist i plau 
                                                                                      El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L’acta anterior s’ha estès en paper timbrat núm. 240124-C al núm. 
240128-C, i comprèn un total de 5 folis, numerats al 13 al 22. 
 
La Seu d’Urgell, 14 de juny de 2003 
 
La secretària accidental  


