
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2002 
Caràcter: Ordinari 
Data: 10 d’octubre de 2002 
Durada: De 21 a 22 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, 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 
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Pilar Quingles i Tàpies, consellera 
- Joan Soldevila Pagès, conseller 
- Joan Giró Fontich, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

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

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

- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava  
- Pere Artigues i Alrich, alcalde de Valls de Valira 
 
Alcaldes que excusen la seva assistència: 

- Joan Busquets Grau, alcalde d’Organyà 



Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Operació de tresoreria. 
3. Expedient de modificació de crèdits 2/2002. 
4. Expedient de responsabilitat patrimonial 1/2001. 
5. Conveni amb el DARP per a l’estudi de tecnologies en el món rural. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Proposta d’aprovació de diversos projectes d’obres del programa d’actuacions a la 
xarxa de camins. 
7. Proposta d’aprovació definitiva dels Estatuts del Consorci per a la Gestió del Medi 
Ambient a l’Alt Urgell (AUGEMA) 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 

8. Conveni per a la creació de la Xarxa d’Euroexperts Locals de les comarques de 
Lleida 
9. Protocol addicional al conveni amb el Departament de Benestar Social. 
10. Ratificació del Decret 49/2002, d’adhesió al Conveni amb el Departament de 
Justícia, l’ACM i la FMC pel programa de serveis i compliment de penes i mesures de 
reinserció. 
11. Adhesió al Pla Nacional de Joventut. 
12. Donar compte dels decrets de Presidència i de les 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. OPERACIÓ DE TRESORERIA 
 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta al consistori les bases per a la 
contractació d'una pòlissa de crèdit i manifesta que, donada la proximitat del 
venciment d'una de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació de l'any 
2002, es proposa la concertació d'una nova operació de venciment anual i per 
import de tres-cents mil euros (300.000 €). 
  
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació 
d'una pòlissa de crèdit anual per import de tres-cents mil euros (300.000 €). 
 



Segon. Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca la 
presentació de propostes. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la 
contractació d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a 
signar-la.  
 
 
3. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2002 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de pressupost núm. 2/02, mitjançant suplement de crèdit  i ampliació de 
crèdits per ingressos al Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2002, 
l'objectiu del qual és donar d'alta partides de despeses amb el crèdit procedent de la 
concessió de subvencions corresponent al total de la despesa. 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 1 d'octubre, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Per majoria, amb els vots a favor del membres presents dels grups de CIU, ERC i 
PP i l’abstenció del grup del PSC-PPP, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar els suplements de crèdit de diverses partides del pressupost de 
l'entitat de l'exercici 2002, per un import de 242.049,60 €. 
 
Segon. Aprovar ampliació de crèdit de diverses partides de despeses per un import 
de 242.999,67 €. 
 
Tercer. Aprovar les transferències de crèdits entre partides per un import de 
27.142,84 € 
 
Quart. Continuar la tramitació de l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 
160.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 
considerar-lo aprovat definitivament si no es presenten reclamacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 
4. RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 1/2001 
 
Vist l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 1/2001, incoat a instàncies del 
Sr. Segimon Funollet Queixalós, en nom i representació de la seva filla Maria 
Funollet Obiols, i la proposta de resolució del president com a instructor de 
l’expedient. 
 
Atesos els informes lletrats i els informes sobre les actuacions concretes sol·licitats 
per la presidència del Consell Comarcal, com a instructor de l’expedient, i aportats 
per la coordinadora de serveis socials comarcal i el gerent del Consell Comarcal. 
 
Atès que s’ha atorgat audiència a l’interessat per presentar al·legacions i prova, i 
que l’interessat ha contestat en escrits data 25 de març i de data 26 de marc 2002 
(núms. de registre d’entrada al Consell Comarcal 577, 578 i 592) 



 
Atès que en els escrits presentats no se’n deriva res de nou, i la incorporació de les 
dades i documentació (currículums i sentència) es pot complimentar adjuntant 
l’expedient tramès, i que ja ha retornat pe Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Lleida, 
 
Atès l’informe de la lletrada Sra. Meritxell Estiarte, del Despatx Simeó Miquel 
Advocats Associats, de data 15 d’abril de 2002, i assumint-ne el seu contingut,  
 
Atès el Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora núm. 342/02 de data 
1 d’agost de 2002, notificat al Consell Comarcal en data 13 de setembre de 2002 i 
que ha estat sotmès a la comissió informativa comarcal de Governació i Finances, 
 
Sotmesa a votació la proposta de resolució, per unanimitat dels membres presents, 
s’acorda:  
 
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel Sr. 
Segimon Funollet Queixalós en nom de la Sra. Maria Funollet Obiols, contra el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en base a la inexistència de danys i perjudicis 
degudament acreditats, i de relació de causalitat directa i immediata entre la 
sentència anul·latòria del Decret de Presidència 2/2001, de 10 de gener, pel qual es 
resolia la contractació amb caràcter d’urgència d’una assistent social per baixa 
maternal avançada de la seva titular. 
 
Segon. No pronunciar-se sobre la valoració dels danys causats, ni sobre la quantia 
de la indemnització atès que no s’aprecia responsabilitat de l’administració. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als interessats. 
 
 
5. CONVENI AMB EL DEPARTMENT D’AGRICULTURA, RAMADERA I PESCA 
PER A L’ESTUDI DE TECNOLOGIES DEL MÓN RURAL 
 
Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca s’ha tramès una 
proposta de conveni per a la realització d’un estudi des del Consell Comarcal sobre 
la implantació de les noves tecnologies en el món rural, per import de 18.303 €. 
 
Atès que aquest estudi seria finançat pel Departament i atès que amb bona part dels 
mitjans propis del Consell es pot realitzar, i a més a més fóra molt interessant 
concentrar la informació de què es disposa en un estudi global. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el DARP per a la realització de l’estudi esmentat. 
 
Segon. Trametre aquest acord al DARP, juntament amb el Conveni degudament 
signat pel president comarcal. 



ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DIVERSOS PROJECTES D’OBRES DEL 
PROGRAMA D’ACTUACIONS DE LA XARXA DE CAMINS 
 
El Sr. Porta, gerent presenta els projectes previstos per a ser aprovats. 
 
Demana la paraula el Sr. Mas i pregunta quin criteri s’ha utilitzat per triar aquests 
projectes i si són peticions de l’any ’88. 
 
El Sr. Porta respon que aquest són projectes que consten a les demandes dels 
ajuntaments de l’any 2000 que es van formular per l’actual Pla de Camins, i així per 
exemple el camí d’accés a Canelles està inclòs ja al PUOIS de l’any 2003 i serà de 
l’anualitat del Pla de Camins del 2003, i els altres dos estan inclosos al Conveni del 
DPTOP per a l’anualitat 2002. 
 
El Sr. Mas pregunta quin és el camí rural de Tuixén, responent la Sra. Ferrer que és 
un tram d’accés a Tuixén des de la carretera de Josa. 
 
 
6.1. ELEVACIÓ A DEFINITIU DE L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES 
“ARRANJAMENT DEL CAMÍ RURAL D’ACCÉS A CANELLES” 
 
En data 2 d’agost es va aprovar inicialment el projecte d’obres d’Arranjament del 
camí rural d’accés a Canelles, que té un import de 164.424,17 € mitjançant Decret 
de Presidència i se n’ha fet l’exposició pública al taulell d’anuncis comarcal i al de 
l’Ajuntament, no havent-se presentat al·legacions. 
 
L’Ajuntament de Fígols i Alinyà va signar l’adhesió al Conveni per a l’execució dels 
projectes en matèria d’accessos a nuclis inclosos al Pla de camins comarcal, l’any 
1992. 
 
La Comissió informativa d’1 d’octubre de 2002 va informar favorablement la seva 
aprovació. 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència 45/2002 d’aprovació inicial del projecte. 
 
Segon. Elevar a definitiva l’aprovació inicial del projecte. 
 
Tercer. Fer públic aquest acord mitjançant anunci al BOP i al DOGC. 
 
Quart. Trametre aquest acord a l’Ajuntament per a la seva constància, per tal que 
posi a disposició del Consell Comarcal els terrenys necessaris per a l’execució de 
l’obra a l’empara del Conveni per a l’execució de camins i per tal que expressi el 
compromís de finançament a l’empara del Conveni en matèria d’accessos a nuclis 
signat el 1992. 
 



6.2. REVOLTS AL CAMÍ D’ESTAMARIU 
 
En el marc de les millores a diversos camins d’accés a nuclis s’ha previst millorar 
alguns revolts en l’accés a Estamariu. 
 
L’Ajuntament d’Estamariu ha de signar l’adhesió al Conveni per a l’execució dels 
projectes en matèria d’accessos a nuclis inclosos al Pla de Camins comarcal. 
 
La Comissió informativa d’1 d’octubre de 2002 va informar favorablement la seva 
aprovació. 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la memòria valorada redactada pels serveis tècnics de 
les obres “Eixamplament de revolts al camí rural d’accés a Estamariu” per import de 
26.478,37 €. 
 
Segon. Trametre còpia de la memòria a l’Ajuntament d’Estamariu per tal que 
manifestin la seva conformitat amb l’obra. 
 
Tercer. Trametre el Conveni de delegació de competències dels ajuntaments en 
matèria d’accessos a nuclis quan els projectes estiguin inclosos al pla de camins 
comarcal, per tal que l’Ajuntament el pugui aprovar i posi a disposició del Consell els 
terrenys necessaris per a l’execució de l’obra.  
 
Quart. Exposar al públic aquesta acord pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
taulell d’anuncis comarcal i al del municipi afectat fent constar que cas que no es 
presentin al·legacions s’entendrà definitivament aprovat.  
 
6.3. CAMÍ RURAL A TUIXÉN 
 
En el marc de les millores a diversos camins d’accessos a nuclis s’ha previst millorar 
un accés a Tuixén. 
 
L’Ajuntament de Josa i Tuixén va signar el Conveni per a l’execució dels projectes 
en matèria d’accessos a nuclis inclosos al Pla de Camins comarcal. 
 
La Comissió informativa d’1 d’octubre de 2002 va informar favorablement la seva 
aprovació. 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la memòria valorada redactada pels serveis tècnics 
comarcals per a les obres “Arranjament d’un camí rural a Tuixén” per import de 
30.422,28 €. 
 



Segon. Trametre còpia de la memòria a l’Ajuntament de Josa i Tuixén per tal que 
manifesti la seva conformitat amb l’obra, expressi el compromís de finançament a 
l’empara del Conveni de 9 de novembre de 1995 i per tal que posi a disposició del 
Consell els terrenys necessaris per a l’execució de l’obra.  
  
Tercer. Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial pel termini de 30 dies mitjançant 
edicte al taulell d’anuncis comarcal i al del municipi afectat fent constar que cas que 
no es presentin al·legacions s’entendrà definitivament aprovat.  
 
 
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ I DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT A L’ALT URGELL 
(AUGEMA) 
 
En data 11 d’abril de 2002 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la constitució i els 
Estatuts del Consorci per a la Gestió del Medi Ambient a l’Alt Urgell, AUGEMA, que 
té com a finalitat genèrica la preservació del medi ambient a la comarca i, alhora es 
proposava com a entitat coordinadora per a la gestió de l’expedient. 
 
A finals de juliol s’havien rebut els acords de 17 ajuntaments i una mancomunitat 
aprovant el text dels Estatuts i l’acord d’un ajuntament i d’una mancomunitat de 
constitució amb matisacions al text estatutari. 
 
Al DOGC de 6 d’agost de 2002 s’han exposat al públic tant els acords de creació i 
aprovació del Consorci dels 17 ajuntaments i una mancomunitat iguals al del Consell 
Comarcal, com els acords de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de la Mancomunitat 
de Recollida d’Escombraries de l’Urgellet d’aprovació d’un text dels estatuts diferent 
de l’aprovat per la resta, ja que incloïa modificacions, i s’ha sotmès a informació 
pública l’expedient complet, no havent-se presentat al·legacions de cap tipus per 
part de cap ens ni interessat 
 
Atès el disposat  a l’article 313.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis del ens 
locals, 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, amb el vot favorable dels membres presents 
dels grups de CiU i PP, que representen la majoria absoluta legal requerida, i 
l'abstenció del grup del PSC-PPP i d’ERC, s'acorda: 
 
Primer. Elevar a definitiu l’acord de constitució i d’aprovació inicial dels Estatuts que 
han de regir el Consorci per a la Gestió del Medi Ambient i que van ser aprovats 
inicialment en sessió del Ple d’11 d’abril de 2002. 
 
Segon. Trametre aquest acord a tots els ens locals que van aprovar inicialment els 
mateixos Estatuts per tal que elevin a definitiu la seva aprovació inicial. 
 
Tercer. Fer públic els Estatuts mitjançant la publicació del text íntegre d’aquests al 
BOP i al DOGC, un cop es rebin els acords d’aprovació definitiva dels ens locals. 
 
Quart. Fer saber aquesta aprovació definitiva a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet 
que tenint dret a formar part al Consorci que no ha aprovat la creació d’aquest ni els 
estatuts  
 



Cinquè. Fer saber aquesta aprovació definitiva a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la 
Mancomunitat de Recollida d’Escombraries de l’Urgellet que, havent aprovat la 
creació del Consorci, no han aprovat inicialment els mateixos Estatuts que la resta 
d’ens amb dret a consorciar-se. 
 
Sisè. Procedir amb tots els tràmits fins a la constitució del Consorci. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
8. CONVENI PER A LA CREACIÓ DE LA XARXA D’EUROEXPERTS LOCALS 
 
Per part de la Diputació de Lleida i del Patronat Català Pro Europa, delegació de 
Lleida, es preveu la signatura d’un conveni amb tots els consells comarcals de 
Lleida per tal de crear una xarxa d’euroexperts locals, que es coordinarà des del 
Patronat, per tal de disposar d’un instrument útil per dur a terme la tasca 
d’informació i assessorament sobre polítiques i accions desenvolupades des de les 
institucions comunitàries. 
 
Per tal de crear aquesta xarxa, cada consell comarcal designarà una persona com a 
euroexpert local el qual rebrà formació per part del Patronat i haurà de fer el 
seguiment de la informació subministrada per aquest, entre altres i en concret està 
previst que sigui la Sra. Mireia Font Gras, personal laboral del Consell Comarcal, 
llicenciada en dret. 
 
Està previst que aquest conveni se signi a Brussel·les el proper 14 de novembre. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni esmentat . 
 
Segon. Trametre aquest acord al Patronat Català Pro Europa, delegació de Lleida i 
a la Diputació de Lleida, per la seva deguda constància i als efectes de procedir amb 
la signatura del Conveni.  
 
 
9. APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI DE COOPERACIÓ 
AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL, ANY 2002 
 
En data 10 d’octubre de 2001 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Conveni de 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i benestar social, que 
s’havia signat el 28 de setembre de 2001. Aquest conveni preveu les dotacions 
inicials plurianuals fins a l’exercici 2003. 
 
Mitjançant Decret de Presidència núm. 53/2002, de 25 de setembre, s’ha aprovat el 
Protocol addicional a aquell conveni per a l’exercici 2002 en el es fixen les dotacions 
econòmiques concretes per aquest any i que s’han previst en 205.966,73 €. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret 53/2002 de 25 de setembre d’aprovació del Protocol 
addicional al Conveni amb el Departament de Benestar Social per a l’exercici 2002. 
 



Segon. Trametre aquest acord al Departament. 
 
 
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET 49/2002 D’ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, L’ACM I LA FMC PER AL PROGRAMA DE 
SERVEIS I COMPLIMENT DE PENES I MESURES DE REINSERCIÓ 
 
Mitjançant Decret de Presidència núm. 49/2002 s’ha aprovat l’adhesió al Conveni 
esmentat que serà coordinant i dependrà dels serveis socials, com cada any, i es 
fixen les indemnitzacions per cada servei. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret 49/2002 d’aprovació de l’adhesió al Conveni entre el 
Departament de Justícia, l’ACM i la FMC per al programa de serveis i compliment de 
penes i mesures de reinserció. 
 
Segon. Trametre aquesta acord al Departament. 
 
 
11. ADHESIÓ AL PLA NACIONAL DE JOVENTUT 
                                              
La Resolució 179/IV, de 15 de juny de 2000, del Parlament de Catalunya sobre el 
Pla Nacional de Joventut insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a continuar 
elaborant el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya i adopta que la Comissió 
d'Estudis sobre la Situació de la Joventut de Catalunya ha de ser l'encarregada i el 
marc de referència ideal pel seguiment, en seu parlamentària, del Pla Nacional de 
Joventut. 
 
Atès que el Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
el Pla Nacional de Joventut el 7 de novembre de 2000, per tal de garantir-ne els 
pilars fonamentals: interdepartamentalitat, interinstitucionalitat i participació dels 
joves, i que els ens locals i comarcals tenen un paper determinant en l’elaboració i el 
desplegament del Pla Nacional de Joventut. 
 
Atès que s'ha dut ha terme un procés d'elaboració del Pla consensuat amb les 
forces polítiques al Parlament de Catalunya, que ha comptat amb la intensa 
participació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i una relació 
continuada amb l'ACM i la FMC, atesa la positiva valoració que en van fer totes les 
forces polítiques a la Comissió d'Estudi sobre a Situació de la Joventut a Catalunya 
del Parlament de Catalunya el passat 27 de novembre de 2000. 
 
Atesa la presentació oficial del document marc del Pla Nacional de Joventut al Palau 
de la Generalitat de Catalunya, el dia 2 de març de 2001. 
 
Per aquests motius, el Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels membres 
presents, acorda: 
 
Primer. Adherir-se al Pla Nacional de Joventut. 
 
Segon. Elaborar, en la mesura del possible, un Pla Comarcal de Joventut sota els 
criteris d’interdepartamentalitat, interinstitucionalitat i participació jove. 



 
Tercer. Coordinar i implicar els municipis en el Pla Comarcal de Joventut, per tal de 
sumar esforços i evitar duplicitats, garantint el suport mutu i procurant el recull i 
l’impuls dels possibles plans locals de joventut. 
 
Quart. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
12. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I 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: Núm. 45 al 53 de 2002, compresos entre els dies 1 d’agost de 2002 i la 

data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 49 a la  59 de 2002, compreses entre els dies 1 d’agost de 

2002 i la data d'avui. 
 
 
Punt inclòs per urgència  
 
13. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC SOBRE EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 
LA DEPURADORA DE MONTFERRER 
 
Es dóna compte al Ple que s’ha rebut la notificació de la sentència de 20 de juny de 
2002, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 2826/97 pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que va interposar el Sr. Álvaro Navas Ustaroz 
contra l’aprovació del projecte d’obres de construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Montferrer per part del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, procediment en el que el Consell Comarcal era 
codemandat.  
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Donar-se per assabentat de la sentència dictada. 
 
Segon. Donar-ne compte a la secció corresponent del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En primer lloc el president informa de la visita del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, Sr. Felip Puig, a la comarca que tindrà lloc divendres, i que 
començarà a Coll de Nargó a les 10 del matí per veure les restes trobades a les 
prospeccions arqueològiques de la zona de Pinyes (Vall del riu de Sallent) per 



després anar a Alàs a inaugurar l’arranjament de la carretera de l’obaga d’Alàs a la 
Seu. 
 
A continuació el president recorda que demà a la tarda també hi ha dos actes més 
en els que el Consell Comarcal participa, i que són: en primer lloc, i a les 7 h de la 
tarda, s’inaugura l’exposició sobres les escoles rurals de la comarca en època 
franquista al Centre Cívic de la Seu d’Urgell, i a 2/4 de 9 h s’inaugura l’exposició 
d’escultures d’en Xart, l’artista alturgellenc d’Organyà, a l’edifici del Consell 
Comarcal. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Tordesillas demana la paraula i, en referència al Pla de Camins comarcal, 
pregunta quin camí correspondrà al municipi de Peramola i quan es farà. 
 
Respon el president, i explica que a Peramola s’ha previst un camí per a l’any 2003 
igual que a Oliana. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i pregunta pel projecte de la làmina estable ja que sembla 
que se’n parli poc i hi ha poca informació en un moment en què s’està acabant el 
mandat i no se sap si el projecte serà vàlid, és a dir que hi ha poca informació i es 
treballa amb molta lentitud. 
 
Respon el president i explica que aquest ha estat un projecte difícil i complicat. Per 
una banda el Consell, a través d’IAUSA, ha fet el projecte que ha de ser assumit per 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de tal forma que la conformitat en la 
confrontació ha estat difícil. En aquest moment s’està pendent de l’aprovació del 
projecte per part de la Confederació, la qual s’haurà de sotmetre a informació 
pública i serà susceptible de ser recorregut davant el Ministeri. 
 
En aquests moments el projecte està entregat a la Confederació Hidrogràfica els 
quals l’han d’aprovar per poder tirar-lo endavant ja que és la Confederació 
l’organisme que ha d’executar les obres. Per altra banda explica que queda pendent 
l’aprovació del pla especial urbanístic que hauran d’aprovar els ajuntaments 
afectats. 
 
El Sr. Mas fa saber als assistentes que el proper dia 19 i 20 és la Fira de la Seu 
d’Urgell, que serà inaugurada dissabte al matí pel conegut cuiner Santi Santamaria 
del restaurant el Racó de Can Faves de Sant Celoni, i convida tots els consellers a 
assistir-hi. 
 
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. 240143-C al núm. 
240148-C, i comprèn un total de 6 folis, numerats al 51 al 62. 
 
La Seu d’Urgell, 20 de desembre de 2002 
 
La secretària accidental  
 


