
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 17 de març de 1994, 
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, Sra. Ma. Dolors Majoral i Moliné, i 
hi concorren els següents consellers: 
 
- Joan Busquets i Grau 
- Jesús Fierro i Rugall 
- Ramon Graell i Hernández 
- Pere Planes i Planes 
- Angel Porta i Cases 
- Joan Reig i Puig 
- Ventura Roca i Martí 
- Josep Maria Solà i Solà 
- Bonaventura Solans i Navarro 
- Antoni Vila i Baraut 
- Jordi Mas i Bentanachs 
- Josep Sarri i Vila 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Antoni Capdevila i Tarradellas 
 
Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i 
Morán, qui dóna fe de l'acte. 
 
Excusaren la seva assistència la consellera senyora Mercè Cases i Torra i els 
consellers Jordi Ribó i Ortodó i Ignasi Argerich i Gibert. 
 
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:  
 
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén 
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de les Valls d'Aguilar 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, comprovat pel Sr. 
secretari el quòrum necessari d'assistència perquè la sessió pugui ser 
vàlidament iniciada, es procedeix, tot seguit, a conèixer dels assumptes 
següents inclosos a l'ordre del dia: 
 
 
I. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat fou aprovada l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
II. PRESSUPOST GENERAL 1994. PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
La Sra. presidenta manifesta que, conformement amb l'enunciat del primer punt 
de l'ordre del dia, la corporació ha de resoldre en aquesta sessió sobre 
l'aprovació del Pressupost General de la corporació per a l'exercici 1994, el 



qual inclou el de la pròpia entitat i un estat de previsions d'ingressos i 
despeses de la Societat Pública Mercantil "Iniciatives Alt Urgell SA". 
Juntament amb el Pressupost, es presenta també a la consideració del plenari la 
plantilla de personal de la corporació que ha de ser aprovada simultàniament en 
la mateixa sessió del Pressupost, en compliment de les disposicions vigents 
sobre la matèria, així com la relació de llocs de treball. 
 
Fet l'anterior enunciat, la Sra. presidenta demana al conseller ponent de la 
Comissió d'Hisenda, senyor Vila i Baraut, perquè faci una resumida exposició 
dels trets que caracteritzen el pressupost comarcal d'enguany així com de les 
possibles novetats que presenta i de les analogies i diferències que es poden 
observar en relació als pressupostos d'exercicis precedents. 
 
El Sr. Vila, seguint els criteris que es reflecteixen a la Memòria incorporada 
a la documentació pressupostària, comença dient que aquest Pressupost, si bé 
s'enquadra dins de la mateixa línia d'austeritat i contenció ja marcada en els 
pressupostos dels dos últims exercicis, representa, no obstant, en les seves 
xifres globals i pel simple fet del natural creixement vegetatiu de l'entitat, 
un increment de l'ordre del 21,40%; cal dir, però, que el de 1992 ja va 
significar, per primer cop, una notable frenada en la tendència expansiva, cosa 
que es va fer més palesa en el pressupost de 1993, les xifres globals del qual 
representaven un percentatge d'un 8,04 % inferior al de l'any anterior. Tot i 
així, diu el conseller, l'increment del 21,40 % que presenta el pressupost 
d'enguany no és prou significatiu ni revela cap incidència especial des del 
punt de vista del creixement dels recursos propis, ja que repercuteix 
essencialment en el capítol 7 d'ingressos de transferències de capital i, per 
contra, disminueixen significativament els ingressos per transferències 
corrents i patrimonials. 
 
Pel que fa a l'estat de despeses són de destacar, a judici del senyor ponent de 
l'àrea d'hisenda, els següents punts: 
 
a) Increment d'un 3,95 % en les dotacions del capítol de personal, fruit, no de 
l'augment de sous i remuneracions, ja que aquests no experimenten cap variació 
en relació amb les de l'exercici anterior, sinó de la necessitat d'ajustar la 
plantilla com a conseqüència de l'assumpció de nous serveis o de l'ampliació 
dels existents; tal és el cas de les noves places que s'han de crear en les 
àrees de Joventut i de Serveis Socials. 
 
b) Voluntat de continuar en la línia de control i de contenció de la despesa 
corrent, ja iniciada en l'exercici anterior, i que representa per al pressupost 
 d'enguany un retall d'un 2,25 %. 
 
c) Increment d'un 48,58 % en les càrregues financeres, motivat principalment 
per la necessitat d'atendre les obligacions derivades de l'últim crèdit 
concertat amb la Caixa de Manresa i la imprescindible necessitat de recórrer 
com a cada any a una operació de tresoreria davant els greus problemes de 
liquidesa que pateix la caixa de la corporació. 
 
d) Increment de les inversions reals de l'ordre d'un 40,23 %, fet derivat 
essencialment de l'augment que experimenten les dotacions del programa de 
camins, principalment pel que fa a la línia d'ajut que per aquesta finalitat es 
preveu que arribarà de la Comunitat Europea en el marc de l'objectiu 5b). 



 
e) Increment d'un 27,86 % en el capítol de despeses de les transferències de 
capital com a conseqüència de l'ampliació dels programes d'obres gestionades 
per la pròpia corporació, com és el pas del programa específic de nuclis 
agregats. 
 
De l'anàlisi global del pressupost fet pel conseller senyor Vila, es podrien 
extreure les següents conseqüències:  
 
1. Pressió constant a la que es troben sotmesos els consells comarcals, i molt 
específicament el nostre, que els impulsa a participar en nous àmbits 
d'actuació o a reforçar de forma molt significativa el seu pes a d'altres en 
els quals ja venien actuant. 
 
2. L'increment dels serveis de projecció a l'exterior produeix una sobrecàrrega 
dels serveis de la corporació, circumstància que exerceix una excessiva pressió 
sobre la plantilla que no ha donat lloc a cap situació crítica gràcies a 
l'esforç generós i exemplar del personal, tant funcionarial com laboral. 
 
3. Pes excessiu de les subvencions finalistes en el conjunt del capítol 
d'ingressos i precarietat de l'equilibri despesa-font de finançament. 
 
En resum, el conseller responsable de l'àrea d'hisenda considera que el 
pressupost que avui es presenta a la consideració del consistori reflecteix la 
continuïtat en la consolidació del Consell Comarcal i presenta com a nota més 
destacada l'accentuació de les dificultades financeres ja experimentades en 
exercicis anteriors i l'escassa capacitat operativa de la corporació, malgrat 
el volum de xifres que representa. Finalitza fent referència al conjunt de 
partides obertes amb quantitats purament testimonials que s'observen al llarg 
del pressupost i que es refereixen a dotacions impossibles de preveure en 
aquests moments; naturalment, diu el conseller, qualsevol disposició d'aquests 
crèdits ampliables no es podrà fer sense que abans passi per la Comissió 
Informativa corresponent i segueixi els tràmits reglamentaris. 
 
Tot seguit, el Sr. Vila cedeix la paraula al portaveu del Grup corporatiu, 
senyor Fierro i Rugall, perquè faci un resum de l'estat comparatiu que 
presenten les xifres d'aquest pressupost en relació amb les del pressupost de 
l'any anterior, aspecte que analitza el senyor Fierro posant un especial accent 
en dos dels principals punts: l'increment de les despeses de personal motivades 
únicament pels nous llocs de treball que es creen a tenor de les necessitats 
existents (cas de l'educador social i de l'arquitecte) i l'increment de les 
despeses financeres, fet derivat de la precisió d'haver d'acudir a la 
concertació de crèdits a llarg i a curt termini, aquests últims motivats 
principalment per la manca d'una disponibilitat de liquidesa immediata, tan 
habitual en els darrers anys, per a fer front a compromisos que no permeten un 
major ajornament. 
 
Finalitzada aquesta presentació, la Sra. presidenta obre el corresponent debat 
perquè els diferents Grups corporatius manifestin la seva postura i expressin 
les seves opinions a l'entorn del projecte de pressupost presentat. 
 
Inicia el torn de paraules el portaveu, senyor Mas i Bentanachs, qui comença 
per fer palesa la presència del seu Grup corporatiu en les dues reunions 



celebrades per la Comissió d'Hisenda per a dictaminar el Projecte; entra, 
seguidament, en l'examen de tots aquells apartats del pressupost i de la 
plantilla que considera qüestionables i comença per fer una crítica de les 
seves xifres globals pel fet de no respondre, malgrat el seu volum, al que és 
la realitat, en considerar que una gran part d'aquest volum és purament fictici 
pel fet de basar-se en recursos extrapressupostàris provinents de plans en els 
quals el Consell Comarcal actua com a simple intermediari ja que els 
destinataris reals són els ajuntaments, sense oblidar també el pes important 
que ja de sempre representa en el conjunt de les inversions la dotació 
finalista més important dedicada a la xarxa de camins veïnals de la comarca. 
Alhora cal remarcar, continua dient el senyor Mas, l'extraordinària càrrega que 
pel Consell Comarcal representen les dotacions destinades a personal, de 
l'ordre del 48 % calculat sobre el que es podria considerar pròpiament el 
pressupost ordinari de l'entitat (556 milions) i que comporta un cost molt 
elevat difícilment suportable per l'entitat. Aquest és considerat un problema 
molt greu, en opinió del senyor Mas, ja que el Consell es carrega poc a poc 
d'un cúmul d'empleats la vinculació dels quals es va convertint a la llarga en 
indefinida amb totes les conseqüències d'incertesa que aquest fet representa 
per a l'entitat tot i trobar-se, hores d'ara, subvencionats per la Generalitat 
una bona part d'aquests llocs de treball; cal tenir molt en compte, assenyala 
el conseller, que existeix el greu perill d'entrar, en aquest sentit, en una 
dinàmica sumament perillosa fins al punt de poder hipotecar el futur el Consell 
Comarcal. 
 
En segon lloc el Sr. Mas explicita la seva preocupació pel que considera una 
pràctica abusiva en la utilització de crèdits ampliables: partides que reben 
una consignació simbòlica de 1000 pessetes i que poden donar lloc, d'acord amb 
el que recullen les bases del Pressupost, a tergiversar acords plenaris per la 
via d'un simple Decret de Presidència i, en tal sentit, demana que l'ampliació 
d'aquestes partides dotades testimonialment s'aprovi pel Ple seguint el mateix 
procediment de les habilitacions i suplements de crèdit. 
 
En tercer lloc, i pel que fa a la contenció de la despesa corrent, de la qual 
s'ha fet esment en la Memòria pressupostària, caldria precisar, assenyala el 
conseller, que si bé una part d'aquesta contenció podria estar basada en 
l'exercici d'un control més rigorós, hi ha un altre aspecte d'aquesta contenció 
que fa que aquesta pugui venir forçada per les circumstàncies, en trobar-se 
condicionada per la manca d'ingressos suficients per a cobrir la despesa, amb 
el risc de quedar insuficientment dotades algunes partides que per la lògica 
expansió dels serveis, haurien d'ésser objecte d'augments moderats en cada 
exercici. 
 
En quart lloc, el Sr. Mas troba a faltar una acció més decidida del Consell, a 
través del Pressupost, en el camp del medi ambient i de la imatge neta de la 
comarca, raó per la qual considera que caldria desviar més recursos per 
aquestes atencions a base de retallar algunes partides de despeses com és el 
cas de la destinada a senyalitzacions. 
 
Tornant al tema de la plantilla, el Sr. Mas afirma que preocupa el fet de què 
s'intenti dissimular amb una denominació impròpia d'auxiliar de serveis el que 
és un veritable lloc de treball adscrit a l'Administració General, amb l'única 
finalitat d'evitar treure la plaça a oposició o concurs-oposició, tal com és 
preceptiu, i fer possible el concurs; en aquest sentit, opina el conseller que 



una Administració Pública ha de procurar ajustar-se estrictament a la Llei i 
donar exemple de màxima claredat en el procés selectiu del seu personal. 
 
Finalment, pel que fa referència al pressupost de la Societat pública 
"Iniciatives Alt Urgell SA", el Sr. Mas no arriba entendre com un Consell 
d'Administració pot tenir tan escasses idees i inventiva en la presentació de 
les seves previsions després de quasi dos anys de funcionament; considera que 
es tracta d'un pressupost poc presentable i que parla per si mateix, tot i que 
no dubta de la bona intenció dels seus redactors; davant d'aquesta manca 
d'idees per tirar endavant noves iniciatives, entén que potser el millor fora 
dissoldre la Societat. 
 
Tot seguit, demana la paraula el conseller, senyor Puigdemasa i Ribó, per 
expressar la seva preocupació pel que considera un alarmant creixement de la 
plantilla i un excés de personal. Dirigeix també les seves queixes pel 
cobrament que se li va fer, al seu entendre injustificat, d'unes compulses de 
documents i qüestiona la finalitat que pugui tenir el cobrament d'aquests fons 
com no sigui la de millorar els sous dels empleats. 
 
Davant d'aquesta asseveració, el secretari de la corporació, a petició de la 
Sra. Presidenta, puntualitza que els documents en qüestió corresponien a papers 
particulars que el Sr. Puigdemasa havia portat per a ésser compulsats pel 
fedatari i que per aquesta actuació se li ha cobrat una taxa ajustada a 
l'Ordenança vigent per administració de documents, Ordenança que fou aprovada, 
en el seu dia, pel plenari corporatiu comarcal després d'haver passat el tràmit 
d'informació pública sense reclamacions. 
 
El portaveu del Grup de CIU, senyor Fierro, intervé per a recordar al senyor 
Puigdemasa que l'Ordenança en qüestió sobre la taxa per administració de 
documents ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups corporatius, i 
passa, tot seguit, a iniciar el torn de contestació, amb les següents 
consideracions sobre els punts del Pressupost plantejats pel senyor Mas: 
 
1. Les dues reunions celebrades per la Comissió d'Hisenda per a debatre els 
pressupostos varen ser considerades les necessàries per tots els grups 
corporatius i cal dir que s'ha procurat facilitar als senyors consellers tota 
mena d'informació i d'aclariments sobre el diferents punts del pressupost i de 
la plantilla. 
 
2. Pel que fa a la inclusió en el pressupost de l'entitat de les subvencions 
provinents del PUOIS i Pla Específic amb destí als ajuntaments o la seva 
consideració com a recursos extra-pressupostaris, és qüestió de criteris, i 
l'equip responsable de l'àrea d'Hisenda, a l'igual que passa en la majoria de 
Consells Comarcals, considera que aquests fons han de formar part integrant del 
propi pressupost. 
 
3. No es pot fer una simplificació tal del tema percentual que implica la 
càrrega de personal en relació amb la xifra global del pressupost, ja que 
aquesta s'ha de conjugar amb d'altres paràmetres que cal tenir en compte per a 
mesurar el conjunt de la despesa; deixant apart les places funcionarials 
imprescindibles de plantilla, la majoria del personal de la dita plantilla es 
troba adscrit a una sèrie de serveis obligatoris que el Consell va assumint de 
forma creixent, ja sigui mitjançant delegació o conveni amb d'altres 



administracions, i aquests serveis precisen ser desenvolupats a través de llocs 
de treball concrets, la gran majoria subvencionats i que han de ser servits per 
professionals contractats; una bona part d'aquests serveis, diu el conseller, 
faciliten la proximitat del ciutadà a l'Administració sense necessitat d'haver-
se de desplaçar més lluny per a rebre informació o realitzar determinades 
gestions; tal és el cas del servei de rehabilitació d'habitatges, promoció 
empresarial, etc. 
 
4. Pel que fa als crèdits ampliables, cal fer constar que mai s'ha operat cap 
transvàs que no passés per un Ple i així continuarà fent-se; considera que és 
necessari continuar mantenint partides obertes ja que en el moment de fer el 
pressupost resulta impossible de preveure els programes susceptibles d'acollir-
se el Consell a l'empara de les convocatòries que al llarg de l'any es 
publiquen als diaris oficials de les diferents Administracions. 
 
5. La contenció de la despesa corrent implica la realització d'un esforç 
d'austeritat per tractar d'ajustar al màxim les xifres; serà en el moment de 
liquidar l'exercici quan es podrà veure si determinades previsions s'han quedat 
curtes. 
 
6. Els ingressos provinents de la Generalitat per tal de finançar el programa 
de senyalitzacions de rutes són finalistes i, per tant, no és possible desviar-
los per altres atencions, tot i considerar-se prioritari el tema del medi 
ambient i la neteja de la comarca, com ho prova el fet d'haver-se dedicat 
d'altres fons per aquestes atencions, amb la voluntat de continuar dedicant més 
en el futur. 
 
7. La plaça d'auxiliar existia ja en plantilla i es troba en l'actualitat 
ocupada interinament; l'únic que s'ha fet, i així es va aprovar en el seu dia 
pel Ple, és passar la dita plaça de funcionarial a laboral i, en aquest sentit, 
el sistema de selecció elegit és el correcte ja que el Reglament de Personal de 
l'Administració Local considera el concurs com el sistema normal de provisió de 
les places laborals . 
 
8. En contra de l'opinió del Sr. Mas, el portaveu del Grup de CIU considera 
presentable l'estat de previsió d'ingressos i despeses de la Societat 
"Iniciatives Alt Urgell SA" tenint en compte el curt termini que porta de 
funcionament; s'estan madurant idees i no sembla correcte embarcar-se, hores 
d'ara, en hipotètiques aventures. 
 
En torn de rèplica, el senyor Mas ratifica les consideracions fetes en la seva 
intervenció anterior sobre el pressupost i plantilla, anuncia que el seu Grup 
s'abstindrà en l'aprovació del Pressupost de l'entitat i votarà negativament el 
de la Societat i desitja afegir algunes precisions en torn de rèplica al senyor 
Fierro. 
 
- Pel que fa als ingressos destinats al programa de senyalitzacions, resulta 
evident que són finalistes, però ho són precisament perquè s'ha demanat la 
totalitat de la subvenció per aquesta atenció; l'únic que es demana és que el 
tema del medi ambient sigui prioritari i es tingui molt en compte en un futur a 
l'hora d'elaborar programes i de sol.licitar subvencions. 
 
- Finalment, incideix en la confusió que comporta el tema de les modificacions 



de crèdit ja que el que diuen les bases del pressupost al respecte està en 
contradicció amb el que manifestà el senyor Fierro en la seva intervenció 
anterior. Per tal d'aclarir conceptes, el conseller demana que es faci una 
modificació de la base en el sentit de traslladar a la decisió del Ple 
qualsevol ampliació de crèdit que es pugui produir en el Pressupost seguint el 
mateix procediment que es fa per a les habilitacions i els suplements de 
crèdit. 
Aquesta proposta de modificació és acceptada per tots els consellers presents a 
la sessió. 
 
Finalitzat el debat, la Sra. presidenta sotmet a votació ordinària de la 
corporació el dictamen de les Comissió d'Hisenda en relació al pressupost 
general de 1994, plantilla i relació de llocs de treball. I, el Ple del Consell 
Comarcal, adoptà els següents ACORDS: 
 
 
A) Per 12 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions 
 
Primer. Aprovar provisionalment el Pressupost de la corporació comarcal 
corresponent a l'exercici de 1994, en la mateixa forma com ha estat dictaminat 
per la Comissió Informativa de l'àrea i que conté el següent resum per capítols 
d'ingressos i de despeses: 
 
 ESTAT D'INGRESSOS 
_______________________________________________________________________________ 
CAPÍTOL 3 (taxes i altres ingressos) ..........................   3.103.000 PTA 
CAPÍTOL 4 (transferències corrents) ........................... 207.410.597  " 
CAPÍTOL 5 (Ingressos patrimonials) ............................   1.001.000  " 
CAPÍTOL 7 (Transferències de capital) ......................... 548.340.021  " 
CAPÍTOL 8 (Variació d'actius financers) .......................       1.000  " 
CAPÍTOL 9 (Variació de passius financers) .....................   1.002.000  " 
=============================================================================== 
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS .......................................  760.857.618 "  
 
 
 ESTAT DE DESPESES 
_______________________________________________________________________________ 
CAPÍTOL 1 (Consignació efectiva de personal) ..................  104.662.442 
PTA 
CAPÍTOL 2 (Despeses funcionament dels serveis) ................   78.783.805 " 
 CAPÍTOL 3 (Interessos) ........................................    5.240.876 " 
CAPÍTOL 4 (Transferències corrents) ...........................   20.437.881 " 
CAPÍTOL 6 (Inversions reals) .................................   339.713.901 " 
CAPÍTOL 7 (Transferències de capital) ........................   204.243.965 " 
CAPÍTOL 9 (Variació de passius financers) ....................     7.774.748 " 
===============================================================================
= 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES .................................   760.857.618 
PTA 
 
Segon. Aprovar en la mateixa forma les bases d'execució de l'esmentat 
Pressupost, amb la modificació acordada de la base 11 respecte a la intervenció 
del Ple en els expedients d'ampliació de crèdit. 



 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de 
treball del personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com a 
annex del pressupost amb tots els requisits que determinen els articles 25, 29 
i 30 del Reglament de Personal al servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol. 
 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de 15 dies en la forma 
que estableix l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Haciendas Locales, en el ben entès que, de no produir-se reclamacions, 
el pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop complert el període 
d'exposició, a l'efecte de prosseguir els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 
4 de l'article 150 del text legal abans esmentat  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la 
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla 
íntegra del personal de la corporació i trametre una còpia certificada de la 
mateixa a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio 
para les Administraciones Públicas, i a la Direcció General d'Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
B) Per 12 vots a favor i 4 vots en contra 
 
Sisè. Aprovar l'estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat 
Pública Comarcal "Iniciatives Alt Urgell SA" per a l'exercici de 1994, integrat 
en el Pressupost General de la Corporació i amb un muntant d'1.302.072 PTA,en 
ingressos i 32.000 PTA, en despeses. 
 
 
III. SUBVENCIONS CONVENI INEM-CORPORACIONS LOCALS 
 
Vistes les disposicions dictades pel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
de l'Administració de l'Estat sobre regulació de les Bases de col.laboració 
entre el Instituto Nacional de Empleo i les Corporacions Locals, contingudes, 
molt específicament, en l'Ordre de l'esmentat Ministeri de data 21 de febrer de 
1985, modificada aquesta posteriorment per una altra Ordre de 24 de juny de 
1988. 
 
Atès que aquesta corporació considera d'interès prioritari per a la comarca i 
per al desenvolupament de les activitats que li són pròpies en el marc de les 
competències que per llei té assignades, d'acollir-se a la línia de subvencions 
prevista per l`esmentat Ministeri, a través del Instituto Nacional de Empleo, 
en matèria d`obres i serveis d'interès general i social que siguin competència 
de l`Ens Local. 
 
Per això, el Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió, 
ACORDA: 
 
Primer. Aprovar, en congruència amb els informes tècnics que acompanyen a 
l'expedient i que figuren com a annex d'aquest acord, les següents actuacions a 
realitzar en base a la col.laboració que aquesta corporació sol.licita de 



l'INEM, a l'empara de les Ordres del Ministeri de Treball de dates 21-2-1985 i 
24-6-1988: 
 
Denominació del programa o servei              Llocs de treball adscrits 
 
1) Programa de Vigilància de Medi Ambient      1 tècnic mig de medi ambient    
                                               1 auxiliar seguiment i 
vigilància 
 
2) Programa Pla Comarcal Seguretat Viària      1 tècnic superior (geògraf)      
3) Programa de promoció sòcio-econòmica 
   de la comarca                               1 auxiliar de l'àrea de promoció 
                                                  sòcio-econòmica 
 
4) Programa Laboratori Comarcal per a control  
   de qualitat de materials de construcció     1 tècnic de grau mig (sobrestant 
                                                  d'obres públiques) 
 
5) Programa "Xarxa camins veïnals de la 
   comarca 1994"                               1 tècnic superior (enginyer de  
                                                 camins, canals i ports) 
  
Segon. Contreure la corporació comarcal el compromís d'assumir, amb càrrec als 
fons de la pròpia entitat, totes les despeses salarials i de Seguretat Social 
derivades del projecte, en la part no subvencionada per l'INEM i, en 
conseqüència, obligar-se a consignar en el pressupost comarcal de l'exercici de 
1994 la quantitat necessària per a fer front a aquesta obligació.   
 
Tercer. Facultar la Il.lma Sra. Presidenta del Consell Comarcal perquè cursi a 
l'INEM la corresponent sol.licitud de subvenció i documentació complementària, 
per tal que aquesta corporació pugui acollir-se, en les seves actuacions abans 
esmentades, als beneficis establerts en les bases de col.laboració fixades en 
les Ordres Ministerials de l'Administració de l'Estat de dates 21-2-1985, 24-6-
1988 i 26-12-1988. 
 
 
IV. BASES PROVES SELECTIVES PER A PROVEIR UN LLOC DE TREBALL D'EDUCADOR SOCIAL 
 
Són presentades a l'examen del membres corporatius presents a la sessió les 
bases redactades pel Secretari General de la Corporació per a la provisió, 
mitjançant concurs de mèrits i en règim de contractació laboral temporal, d'una 
plaça d'educar/ra de carrer de la plantilla d'aquesta Corporació.  
 
La Presidenta de la corporació,Sra. Majoral, fa una exposició dels antecedents 
que concorren en aquesta convocatòria arran del Protocol d'actualització i 
pròrroga del conveni marc subscrit amb el Departament de Benestar Social,en el 
qual ha quedat recollida la petició que havia fet el Consell Comarcal sobre la 
necessitat  de comptar dins de l'equip bàsic d'atenció primària de la comarca 
amb un lloc de treball d'educador especialitzat adscrit al municipi de la Seu 
d'Urgell atès el cúmul de feina que concentra la capçalera de comarca pel 
simple pes de la seva demografia i que requereix una major dedicació en aquest 
camp de l'educació de carrer.  
 



Els presents troben correctes i ajustades a les característiques del lloc de 
treball a cobrir les bases de concurs presentades i ACORDEN, per unanimitat : 
 
Primer. Aprovar les bases que han de regir el concurs de mèrits per a proveir, 
en règim de contractació laboral temporal, un lloc de treball d'educador/ra 
social adscrit a l'equip bàsic de professionals d'atenció primària d'aquesta 
comarca, amb desplegament de les seves funciones dins del  municipi de la Seu 
d'Urgell i amb el dret a percebre la retribució anual que per aquest lloc de 
treball figura en el mòdul referencial econòmic de l'annex núm.  del Protocol 
d'actualització i pròrroga del conveni marc de cooperació interadministrativa 
subscrit entre el Departament de Benestar Social i el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell, amb data 14 de març d'enguany. 
 
Segon. Publicar íntegrament les esmentades Bases, juntament amb la corresponent 
convocatòria, en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d'edictes de la 
corporació i mitjans de comunicació que es considerin més adients. 
 
 
V. EXPEDIENT SOBRE CANCEL.LACIO DE FIANÇA 
 
Donat compte de l'expedient instruït a instància del senyor Miquel Rius i 
Bonet, en nom i representació de l'entitat MIQUEL RIUS S.A., empresa 
adjudicatària de les obres de camins incloses a la primera fase del Programa 
d'actuació a la xarxa de camins veïnals i carreteres municipals de la comarca 
de l'any 1991, per a la cancel.lació de l'aval que per un import d'1.796.743 
pessetes tenia constituït davant d'aquesta corporació l'esmentada empresa com a 
garantia en l'execució de les obres. 
 
Atès que s'han complert els tràmits de l'article 88 del Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals, que els informes han estat favorables 
i que no s'han produït reclamacions, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
- Que es cancel.li l'aval de la Cia. Española de Seguros y Reaseguros de 
Crédito y Caución S.A. que l'entitat Miquel Rius S.A. té constituït en aquesta 
corporació per un import d'1.796.743 pessetes, donant-ne compte a la 
Intervenció de Fons comarcal. 
 
 
VI. RATIFICACIÓ D'UN DECRET DE PRESIDÈNCIA SOBRE COMPAREIXENÇA EN RECURSOS DE 
LA JURISDICCIÓ CONTENCIÓS-ADMINISTRATIVA 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents, 
acorda ratificar el Decret de la Presidència núm. 6/94 pel qual, i en 
compliment d'acords plenaris anteriors, s'ha resolt comparèixer aquest Consell 
Comarcal com a part demandada en el recurs contenciós-administratiu núm. 
1546/93-B interposat per la Federació de Municipis de Catalunya i el recurs 
núm. 1720/93-B interposat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, i en aquells 
altres que puguin plantejar altres persones físiques o jurídiques contra el 
Decret de la Generalitat sobre distribució del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya. 
 
 
VII. PROGRAMA D`ACTUACIONS A LA XARXA DE CAMINS, ANY 1993 



 
El conseller President de la Comissió Informativa d`Infrastructures, senyor 
Solans i Navarro, presenta a la consideració del Plenari corporatiu el Programa 
d`actuacions a la xarxa de camins per a 1994, juntament amb les corresponents 
Bases per a la seva execució i el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa, en el qual programa s`inclouen, en primer lloc, totes aquelles 
actuacions que s'han considerat prioritàries de realitzar en matèria d'obres de 
primer establiment de carreteres locals, a més de contemplar també sengles 
dotacions globals destinades a atendre, respectivament, les despeses de 
conservació de la xarxa i dels treballs topogràfics.  
 
El Plenari corporatiu, després de manifestar-se unànimament favorable al 
dictamen de la Comissió d`Infrastructures pel que fa a les línies d`actuació 
seguides en la formació i elaboració d`aquest Programa i a les prioritats 
marcades ACORDA, per unanimitat dels presents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Programa d`actuacions a la xarxa de camins 
veïnals de la comarca per a l`any 19943, juntament amb les Bases per a la seva 
execució. 
 
Segon. Sotmetre l`esmentat Programa i Bases d'execució a informació pública per 
un termini de trenta dies, mitjançant la seva publicació al tauler d`anuncis de 
la corporació, al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la 
Província, per tal d`atendre reclamacions. Transcorregut el plaç expositori 
sense que s`hagi interposat cap al.legació, reclamació o suggeriment, l`acord 
inicial d`aprovació esdevindrà definitiu. 
 
 
VIII. SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS PER A OBRES EN EL MARC DE L'OBJECTIU 5b 
 
Atès que la Comunitat Europea ha posat en marxa un Programa de finançament 
anomenat Objectiu 5b, de 5 anys de durada i dirigit a les zones rurals fràgils 
per tal de promoure el seu desenvolupament. 
 
Atès que la nostra comarca de l'Alt Urgell ha estat una de les declarades 
elegibles per a l'aplicació del dit programa i, en tal sentit, s'ha assenyalat 
un període de temps que finalitza el proper 24 de març, per a presentar els 
projectes i les actuacions que cada entitat local programi a 5 anys vista i 
desitgi acollir a l'esmentat programa comunitari europeu. 
 
Atès que les actuacions d'aquesta entitat en la vessant de les obres públiques 
es dirigeixen principalment a cobrir les necessitats de la xarxa de camins i 
carreteres veïnals, si bé cal tenir en compte que qualsevol petició de 
finançament que es faci en aquest sentit amb càrrec a fons estructurals 
comunitaris, ha de tenir present que no es pot referir a totes les actuacions 
sobre camins sinó només a aquelles susceptibles de crear riquesa en la zona o 
de consolidar un assentament poblacional estable. 
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la 
Comissió d'Infrastructures i a proposta de la Presidència, per unanimitat dels 
16 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les actuacions sobre camins que cal incloure en la petició de 



finançament per acollir-se al programa de l'objectiu 5b amb càrrec a fons 
estructurals de la Comunitat Europea (FEDER). 
 
Segon. Delegar la Sra. Presidenta perquè, en nom i representació de la 
corporació comarcal i dins del termini concedit, cursi tota la documentació 
precisa en ordre a assolir la plena efectivitat del finançament sol.licitat. 
 
 
 
IX. EXPLOTACIO DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE L'URGELLET 
 
La Sra. Presidenta fa una exposició dels antecedents que concorren en el tema 
objecte d'aquest punt de l'ordre del dia i en primer lloc explica que, arran de 
l'entrevista mantinguda amb el Sr. Jaume Molins de la Junta de Sanejament, s'ha 
vist la conveniència de demanar que aquest Consell Comarcal sigui Administració 
actuant en l'explotació de l'estació depuradora d'aigües residuals ubicada en 
Montferrer i, a tal efecte, s'ha cursat oficialment la petició per part 
d'aquest Consell, mitjançant escrit adreçat a la gerència de la Junta, en el 
que es cursava oficialment aquesta petició i s'acompanyava una proposta de 
pressupost de l'explotació referit al període comprès entre l'1 de juliol i el 
31 de desembre d'enguany. Hi ha un gran interès per part de la Junta en què 
l'actuació del Consell Comarcal tiri endavant, com més aviat, ja que l'empresa 
Ferrovial, adjudicatària de les obres, té limitada la seva gestió fins al 30 de 
juny, raó per la qual convé adoptar, amb la suficient antel.lació, les mesures 
de previsió necessàries per tal que l'estació no quedi desatesa, amb totes les 
conseqüències negatives que aquest fet comportaria pel servei; en la mateixa 
entrevista, i per tal de guanyar temps, la Junta aconsellava que a més de 
ratificar la petició cursada, el Ple aprovés també les bases del concurs per a 
l'adjudicació de l'explotació mitjançant concessió administrativa i, per 
aquesta raó, aquest punt ha estat inclòs també en l'ordre del dia, no obstant 
el qual s'ha considerat posteriorment que l'adopció de qualsevol acord sobre la 
convocatòria de concurs no deixava d'ésser prematur atès que la Junta de 
Sanejament encara no ha contestat oficialment per escrit la petició d'ésser el 
Consell Comarcal Administració actuant. A l'espera, doncs, d'aquesta 
contestació, la Sra. Presidenta proposa al Plenari que ratifiqui únicament la 
primera part del punt de l'ordre del dia, és a dir, la sol.licitud d'ésser 
Administració actuant i deixar per una altra sessió el tema de les bases del 
concurs d'adjudicació de l'explotació. 
 
Sotmesa a deliberació la proposta de la Presidència, intervé el portaveu del 
Grup del PSC, senyor Mas i Bentanachs, per a demanar al Ple que quedin sobre la 
taula la totalitat dels punts plantejats ja que raons de bon veïnatge, de 
solidaritat i de col.laboració entre les institucions públiques implicades en 
la gestió de la depuradora, aconsellen un enfoc diferent del tema; en tal 
sentit, proposa el conseller, tal com ja ha quedat reflectit en un acord de 
l'Ajuntament de la Seu, de data 20 de desembre últim, que la fórmula idònia de 
gestió fora la de constituir un consorci entre totes les administracions 
implicades: Ajuntaments de Montferrer i Castellbó, de Ribera d'Urgellet i de la 
Seu d'Urgell, a més del Consell Comarcal. Abundant en aquesta reflexió, el Sr. 
Mas diu que no cal oblidar que el 90% de les aigües brutes que es depuren en 
aquesta estació provenen del municipi de la Seu el qual aporta, a través del 
cànon de sanejament que es distribueix entre els seus habitants, una xifra al 
voltant dels 25 milions de pessetes anuals; davant d'aquesta realitat, diu el 



conseller, sembla lògic que l'Ajuntament de la Seu vulgui ser present, amb veu 
i vot, en una acció de cogestió, conjuntament amb les altres administracions 
interessades; considera, per tant, incorrecte, des del punt de vista de la bona 
entesa, solidaritat i coordinació que hauria d'haver en aquest tema que, 
deixant de banda a l'Ajuntament i algun temps després de l'acord municipal al 
qual es va referir anteriorment, sortís del Consell Comarcal un escrit demanant 
una solució totalment diferent, amb el total desconeixement i oblit dels 
interessos que afecten a les altres administracions públiques implicades en la 
bona gestió de l'estació. Per altra part, continua dient el senyor Mas, la 
intervenció unilateral del Consell comportaria, des d'un punt de vista pràctic, 
moltes més desaventatges ja que, entre d'altres aspectes, els tècnics comarcals 
han de dedicar una gran part del seu temps a les tasques de vigilància i 
control de les instal.lacions, amb minva de les altres funcions que tenen 
encomanades. Totes aquestes consideracions, finalitza dient el conseller, 
abonen la conveniència d'arribar-hi a un consorci entre administracions i tot 
el que no sigui tractar de trobar fórmules de cooperació i solidaritat en 
aquest tema rebrà una resposta desfavorable per part del seu grup corporatiu. 
 
La Sra. Presidenta fa les següents puntualitzacions en contestació a la 
intervenció del senyor Mas:   
 
1. De l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de la Seu a què fa 
menció el conseller, la corporació comarcal no va tenir mai cap comunicació 
oficial ni cap constància. 
 
2. Els terrenys on s'assenta la depuradora pertanyent a la titularitat del 
Consell Comarcal pel fet d'haver-los adquirit, així com les mateixes 
instal.lacions i, per tant, el Consell és lliure per a poder disposar sobre la 
gestió del servei, en quant administració actuant i d'acord amb les directrius 
que li assenyali la Junta de Sanejament. 
 
3. El que sí consta als arxius d'aquest Consell són sengles acords dels 
Ajuntaments de la Seu d'Urgell i de Montferrer i Castellbó facultant àmpliament 
al Consell Comarcal per l'arranjament de les obres de la depuradora i posterior 
organització i gestió del servei; per tant, no s'entén bé que un acord a nivell 
Comissió de Govern pugui contradir tot un acord plenari. 
 
4. Els 25 milions de pessetes anuals que satisfan els veïns de la Seu en 
concepte de cànon de sanejament no són per a contribuir al funcionament d'unes 
instal.lacions determinades sinó que es tracta d'una aportació d'àmbit general 
dirigida al finançament solidari del Pla de Sanejament de Catalunya. 
 
El conseller senyor Solans i Navarro, en relació amb les consideracions fetes 
pel senyor Mas en la seva intervenció, vol fer constar que, en qualsevol cas, 
l'Ajuntament de Montferrer i Castellbó seria l'administració més implicada en 
el tema ja que és el municipi que alberga les instal.lacions i, en definitiva, 
el que suporta tots els inconvenients que això comporta, pel que fa a les 
servituds de pas i als danys emergents que es podrien derivar d'una mala 
conservació o d'un defectuós funcionament; és per això, que en un acord plenari 
del més de novembre, la corporació municipal ha pres un acord demanant una 
activa participació en la gestió. 
 
El conseller del Grup del Partit del Progrés del Pirineu, senyor Capdevila i 



Tarradellas, intervé en el debat per manifestar el seu desig d'arribar a una 
entesa entre totes les administracions implicades en la gestió de la depuradora 
i, en aquest sentit, no veu cap complicació per a dur a terme la fórmula 
proposada pel Sr. Mas o qualsevol tipus de solució semblada. 
 
El conseller senyor Solà i Solà considera que, en tot aquest procés, i a banda 
de qualsevol fórmula de gestió que es pogués arbitrar, el primer que s'hauria 
de fer, és esperar que la Junta de Sanejament es pronunciï oficialment i per 
escrit sobre l'acceptació de la consideració d'ésser el Consell Comarcal 
administració actuant, ja que no té sentit en aquests moments avançar en el 
tema sense tenir aquesta constància. 
 
El senyor Mas, en un torn de rèplica, celebra, en primer lloc, la postura 
oberta manifestada pel senyor Capdevila en la seva intervenció i vol deixar ben 
clar que, al proposar la fórmula d'un concert entre administracions, a 
l'Ajuntament de la Seu no li guia cap afany de protagonisme ni té cap interès 
en tirar 
el tema endavant de forma unilateral i aïllada; per contra, del que es tracta 
és de trobar una opció lògica de coparticipació en la gestió d'un servei que 
afecta per igual als interessos de vàries administracions; si la intenció de 
les altres administracions implicades, diu el conseller, no va en la mateixa 
línia, el vot del Grup que representa es pronunciarà sempre en contra. 
 
Tanca el debat la senyora Presidenta fent constar que si el Consell Comarcal 
demana ser administració actuant en el tema de la gestió de la depuradora és 
perquè la Junta de Sanejament així ho ha considerat. 
 
Sotmesa a votació ordinària la proposta de la Presidència, el Ple del Consell 
Comarcal, per 11 vots a favor i 5 vots en contra, adoptà el següent ACORD: 
 
Primer. Ratificar l'escrit cursat a la Junta de Sanejament de la Generalitat de 
Catalunya, amb data del passat 23 de febrer, mitjançant el qual es demana que 
sigui considerat el Consell Comarcal Administració actuant en l'explotació de 
la Estació Depuradora d'aigües residuals de l'Urgellet. 
 
Segon. Deixar sobre la taula, pendent de resolució, qualsevol decisió respecte 
a l'aprovació de les bases i adjudicació del concurs per a la concessió de 
l'esmentada explotació, fins que no es rebi confirmació oficial escrita de la 
pròpia Junta de Sanejament sobre la condició exposada en el punt anterior. 
 
 
X. SOL.LICITUD DE PRORROGA ZOE. 
 
Atès que el Decret 290/1989, de 25 d'octubre, declarà la comarca de l'Alt 
Urgell com a zona d'ordenació d'explotacions i que el 31 de desembre de 1995 
finalitza el termini dels 6 anys previst per a la realització de les actuacions 
que aquesta declaració comporta. 
 
Tenint en compte que, dintre d'aquest període de vigència, els dos primers anys 
van ésser més de preparació de projectes que de realitzacions. 
 
Considerant que la Llei de reforma i desenvolupament agrari permet la 
possibilitat d'acollir-se a una pròrroga de dos anys en el manteniment de zona 



d'ordenació d'explotacions, sempre i quan aquella es demani un any abans del 
termini assenyalat en el Decret abans esmentat. 
 
Vista la necessitat de completar una sèrie d'obres pendents de realització a la 
nostra comarca. 
 
El Ple del Consell, a proposta de la Comissió Informativa d'Infrastructures, i 
per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Sol.licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, la concessió d'una pròrroga perquè la comarca de 
l'Alt Urgell continuï essent considerada zona d'ordenació d'explotacions durant 
un període de DOS ANYS més, a partir del 1 de gener de 1996 i fins al 31 de 
desembre de 1997. 
 
Segon. Facultar àmpliament la Sra. Presidenta de la corporació perquè cursi 
l'oportuna petició al Departament competent de la Generalitat i faci les 
gestions que siguin més adients en ordre a la plena efectivitat de la concessió 
de la pròrroga demanada.  
 
 
XI. PROPOSTA A LA JUNTA DE LA ZOE D'INCLUSIÓ DE NOVES ACTUACIONS SOBRE CAMINS 
 
Ateses les necessitats que té pendents de cobrir aquesta comarca en els propers 
exercicis de cara a l'adequació i millora de la xarxa viària rural, i tenint en 
compte el fet d'estar considerada com a zona d'ordenació d'explotacions, el Ple 
del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infrastructures i per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Primer. Sol.licitar a la Junta de la ZOE una ampliació del finançament destinat 
a aquesta comarca, amb la inclusió de les següents actuacions sobre carreteres: 
 
- carretera de Calvinyà, des de la N-145 (municipi de Valls del Valira) 
- carretera Sant Andreu-Albet (municipi de Montferrer i Castellbó) 
- carretera Montant de Tost-Barceloneta (municipi Ribera d'Urgellet). 
 
Segon. Facultar àmpliament la Sra. Presidenta de la corporació perquè cursi 
aquesta petició i verifiqui quantes gestions siguin necessàries de cara a la 
plena efectivitat del que es demana. 
 
 
XII. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 
PER A L'HABILITACIÓ DE MIRADORS D'US PÚBLIC EN DIFERENTS INDRETS DE LA COMARCA 
 
Vista l'Ordre de 21 de maig de 1990, de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat de Catalunya, sobre concessió d'ajuts en matèria 
agrària, pesquera i forestal. 
 
Vist que l'article 103 del capítol 8, secció 1a, de l'esmentada Ordre, preveu, 
concretament, una línia d'ajut per a la realització d'obres i treballs 
d'infrastructura a realitzar en zones d'influència d'espais naturals protegits 
i que tinguin per finalitat, entre d'altres actuacions, la creació 



d'infrastructures viàries, d'equipaments i de serveis en nuclis rurals, així 
com d'instal.lacions de tipus recreatiu i social. 
 
Atès que és propòsit d'aquest Consell endegar per a enguany una actuació global 
consistent a habilitar en llocs estratègics de la comarca uns quants espais 
d'interès turístic destinats a miradors i indrets d'esbarjo i de descans en 
ruta, mitjançant les corresponent obres d'adequació, provisió d'equipaments i 
correcta senyalització, tal com es descriu a la Memòria que s'acompanya a 
l'expedient. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió de 
Promoció i Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica i per unanimitat dels 16 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el pressupost de la inversió a realitzar, per un import estimat 
de 3.000.000 de pessetes, amb vista a endegar obres i instal.lacions 
d'adequació, equipament i senyalització de dos miradors al Parc Natural Cadí- 
Moixeró. 
 
Segon. Acollir-se aquest Consell Comarcal a l'Ordre de 21 de maig de 1990 del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i, 
en conseqüència, sol.licitar a la Conselleria competent la concessió d'una 
subvenció de 2.000.000 de pessetes per tal de contribuir al finançament de les 
despeses derivades de l'esmentada actuació i dins de la línia d'ajut prevista a 
l'article 103 de l'esmentada Ordre.  
 
 
XIII. PREMI SANITARI A ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ COL.LECTIVA 
 
Per unanimitat i a iniciativa de la Comissió de Promoció i Foment de 
l'Activitat Sòcio-econòmica, s`acorda elevar a la Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya la proposta d`aquesta 
corporació pel que fa a la relació dels establiments de restauració col.lectiva 
de la comarca que es consideren amb mèrits suficients per a optar al "Quart 
Premi Sanitari" convocat per a enguany per l`esmentada conselleria. La relació 
proposta comprèn els següents establiments per l`ordre de prelació en què han 
estat seleccionats : 
 
- "La Taverna dels Noguers", del municipi de Pont de Bar. 
- Restaurant "Cal Jesús", del municipi d'Organyà. 
- Restaurant "Cal Dolcet", del municipi d`Alàs i Cerc. 
- Restaurant "Cal Palau", del municipi d'Oliana 
 
 
XIV. SOL.LICITUD FINANÇAMENT PROGRAMES D'INTERÈS COMARCAL DE PROMOCIÓ SOCIO-
ECONOMICA AMB CÀRREC A FONS ESTRUCTURALS COMUNITARIS I EN EL MARC DE L'OBJECTIU 
5b. 
 
Atès que la Comunitat Europea ha posat en marxa un Programa de finançament 
anomenat Objectiu 5b, de 5 anys de durada, i dirigit a les zones rurals fràgils 
per tal de promoure el seu desenvolupament. 
 
Atès que la nostra comarca de l'Alt Urgell ha estat una de les declarades 



elegibles per a l'aplicació del dit programa i, en tal sentit, s'ha assenyalat 
un període de temps que finalitza el proper 24 de març, per a presentar els 
projectes i les actuacions que cada entitat local programi a 5 anys vista i 
desitgi acollir a l'esmentat programa comunitari europeu. 
 
Atès que aquesta corporació té una decidida voluntat d'emprendre al llarg dels 
propers anys un conjunt d'actuacions adreçades a potenciar els recursos que la 
comarca pot oferir, principalment pel que fa a l'atenció de la natura i a la 
promoció del turisme i dels esports més característics de la zona. 
 
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió de Promoció i 
Foment de l'Activitat Sòcio-econòmica, i per unanimitat dels 16 membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar els següents programes a desenvolupar en la comarca durant els 
anys 1994 a 1996 i que cal incloure en la petició de finançament per acollir-se 
a l'objectiu 5b:  
 
a) Adequació, equipament i senyalització d'indrets d'interès turístic. 
b) Establiment d'una àrea comarcal d'informació i promoció turística. 
c) Disseny d'una ruta turística etnogràfica 
d) Recuperació del camí ral  
e) Promoció de les estacions d'esquí nòrdic de Tuixén-La Vansa i Sant Joan de  
   l'Erm. 
 
Segon. Delegar en la Sra. Presidenta perquè, en nom i representació de la 
corporació comarcal i dins del termini concedit, cursi tota la documentació 
precisa en ordre a sol.licitar el corresponent finançament per a dur a terme 
els programes esmentats amb càrrec a fons estructurals de la Comunitat Europea 
i en el marc de l'objectiu 5b. 
 
 
XV. SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN LOCALS O EQUIPAMENTS AMB 
DESTINACIÓ CULTURAL 
 
La Sra. Presidenta informa sobre l'escrit de data 21 de febrer d'enguany, 
tramès al Consell Comarcal pel Sr. Coordinador Territorial del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, en relació a les sol.licituds cursades 
per diferents ajuntaments de la comarca a fi d`acollir-se a l'atorgament de 
subvencions convocades per l'esmentat Departament i a l'empar de l`Ordre de 
data 19-12-91 (DOGC núm. 1537, de 03-01-92) referent a obres de restauració i 
conservació d`edificis de notable valor cultural. 
 
A la vista de la documentació aportada pels diversos ajuntaments interessats i 
atès que li pertoca al Consell Comarcal informar aquests expedients abans 
d'ésser elevats a l'organisme competent de la Generalitat que ha de resoldre, 
el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió 
Informativa de Serveis i per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a 
la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Informar favorablement sobre la sol.licitud de subvencions cursada per 
l`Ajuntament de Coll de Nargó a l`empara de l`Ordre de 19-12 91, en relació a 
les següents actuacions: 



 
a) Restauració parcial de l'ermita de Sant Martí de Sellent, dita també de "La 
Mare de Deu de la Providència dels Prats", amb un pressupost d'execució de 
2.237.428 PTA. 
 
b) Restauració parcial de l'església de Sant Nartí de la Plana ubicada a 
l'antic terme de Montanissell, avui municipi de Coll de Nargó, amb un 
pressupost total d'execució de 2.347.480 PTA. 
  
Segon. Informar favorablement la petició de subvenció cursada per l'Ajuntament 
d'Oliana, a l'empara de l'Ordre de 19.12.1991, en relació amb l'obra anomenada 
"Obres de restauració del Castell d'Oliana" 
 
Tercer. Informar favorablement la petició cursada per l'Ajuntament de Josa i 
Tuixén, a l'empara de l'Ordre de 19-12-1991, en relació amb l'obra "Restauració 
de la coberta de l'ermita romànica de Sant Jaume" del poble de Tuixén, amb un 
pressupost de contracta de 2.233.872 PTA. 
 
Quart. Informar favorablement la petició cursada per l'Ajuntament d'Alàs i 
Cerc, a l'empara de l'Ordre de 19-12-1991, en relació amb les obres 
"Rehabilitació de l'ermita de la Mare de Déu de les Peces" del poble d'Alàs, 
amb un pressupost d'execució material de 2.228.217 PTA. 
 
Quart. Informar favorablement la petició cursada per l'Ajuntament de Montferrer 
i Castellbò, a l'empara de l'Ordre de 19-12-1991, en relació amb l'obra 
anomenada "Reconstrucció i consolidació de l'Església parroquial de Sant Pere 
de Bellestar", amb un pressupost d'execució per contracta de 8.491.392 PTA. 
  
Cinquè. Informar favorablement la petició cursada per l'Ajuntament de les Valls 
del Valira, a l'empara de l'Ordre de 19-12-1991, en relació amb les obres 
d'il.luminació exterior i de millora de la il.luminació interior del Monestir 
de Sant Cerni de Tabernoles, amb un pressupost de 2.393.252 PTA. 
  
Sisè. Ratificar l'informe favorable de la Sra. Presidenta del Consell, tramès 
als Serveis Territorials del Departament de Cultura de Lleida amb data 28 de 
gener d'enguany, pel qual s'informava favorablement la petició cursada per 
l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar en relació a les obres d'arranjament de la 
Casa del Poble, de Tahús, per tal de transformar-la en centre sòcio-cultural de 
la localitat. 
 
Setè. Transmetre certificació d'aquest acord al Sr. Coordinador Territorial del 
Departament de Cultura a Lleida. 
 
 
XVI. SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS CULTURALS 1994 
 
Atès que aquesta corporació, com a impulsora d'accions adreçades al foment i 
difusió de la cultura a la comarca, té programades un conjunt d'activitats a 
desenvolupar al llarg del present exercici, segons s'expressa en el Programa de 
dinamització cultural 1994 elaborat per l'àrea cultural de l'entitat comarcal. 
 
Atès que per Resolució de la Conselleria de Cultura de data 1 de febrer de 1994 
(DOGC núm. 1865 de 25-02-1994), s'ha obert convocatòria de concurs públic per a 



la concessió de subvencions a entitats locals que tinguin programades 
activitats culturals entre l'1 de novembre de 1993 i el 31 d'octubre de 1994. 
 
Vista la normativa continguda a la convocatòria de referència, així com les 
disposicions per les quals s'estableixen les bases que han de regir la 
concessió d'aquestes subvencions, contingudes en l'Ordre de 19 de desembre de 
1991 (DOGC núm. 1534 de 27-12-1991) i l'Ordre de 7 d'abril de 1992 (DOGC núm. 
1586 de 24-04-1992). 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 16 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el Programa de dinamització cultural de la comarca, elaborat 
per a l'exercici de 1994. 
 
Segon. Acollir-se aquesta corporació a la convocatòria de concurs prevista en 
la Resolució de la Conselleria de Cultura, de data 7 de febrer de 1994 i, en 
conseqüència, sol.licitar a l'esmentat Departament, a través del Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, la concessió de les 
oportunes subvencions per a contribuir al finançament de les activitats que hi 
figuren, amb els seus respectius pressupostos, al "Programa de dinamització 
cultural", elaborat per aquest Consell Comarcal per a l'exercici de 1994. 
 
Tercer. Facultar la Il.lma. Sra. Presidenta de la corporació perquè cursi a 
l'organisme competent tota la documentació que prescriuen les bases de la 
convocatòria i verifiqui quantes gestions siguin necessàries en ordre a 
l'obtenció del finançament demanat.    
 
 
XVII. SOL.LICITUD AL DARP PERQUÈ ES REGULARITZI EL FUNCIONAMENT DEL PARC 
NATURAL DEL CADÍ-MOIXERO 
 
Davant la constatació del fet que el Centre de recepció i acolliment del parc 
natural del Cadí-Moixeró es troba tancat els caps de setmana i els dies festius 
per manca de personal, i considerant que l'esmentat parc natural, tot i ser el 
de major extensió de Catalunya, és també el que disposa de menys recursos 
humans. 
 
Atès, per altra banda, que, en opinió d'aquesta entitat comarcal, l'esmentat 
Parc hauria de comptar amb un Centre de recepció en cadascuna de les tres 
comarques en què es troba ubicat: el Berguedà (que ja el té), la Cerdanya i 
l'Alt Urgell. 
 
El Ple del Consell Comarcal, conscient de les deficiències que presenta en 
l'actualitat l'esmentat Parc Natural en matèria d'atenció al públic, acceptant 
el dictamen de la Comissió de l'àrea de serveis i, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Adreçar-se a l'Honorable Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 
la Generalitat de Catalunya perquè adopti les mesures pertinents en ordre a la 
resolució dels problemes de funcionament que presenta el Parc Natural del Cadí-
Moixeró degut la manca de personal. 
 
Segon. Sol.licitar, també a la Conselleria, l'establiment a la comarca de l'Alt 



Urgell d'un Centre de recepció i acolliment, de cara a facilitar la necessària 
informació al públic i prestar els serveis que demanda el turisme i la gent 
que, en general, visita el Parc. 
 
 
XVIII. MOCIÓ SOBRE LA LLEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
Tot seguit es dóna lectura a una Moció que presenta la Comissió comarcal de 
govern, expressada en els següents termes : 
 
"Davant l'actual situació creada a causa de la providència dictada per la sala 
3a. del Tribunal Suprem, que planteja la possibilitat d'interposar una qüestió 
d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional sobre determinats 
articles de la Llei de Normalització Lingüística aprovada l'any 1983 pel 
Parlament de Catalunya i vigent a partir d'aquesta data, la Comissió de Govern, 
a fi d'aturar la polèmica campanya promoguda arreu de l'Estat Espanyol per 
sectors interessats en contra de l'esmentada Llei i de la seva aplicació pel 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, proposem al Ple 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1.- Mostrar la nostra més ferma convicció que la Llei de Normalització 
Lingüística és plenament constitucional. 
 
2.- Mostrar el nostre recolzament al Parlament de Catalunya, com única 
institució amb competència legislativa, en matèries que la Constitució i 
l'Estatut d'Autonomia preveuen de titularitat exclusiva de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya. 
 
3.- Mostrar el nostre total suport a l'actuació de la Generalitat en aplicació 
de la Llei de Normalització Lingüística. 
 
4.- Mostrar el nostre rebuig per les campanyes interessades contra aquesta Llei 
i la seva aplicació, ja que després d'11 anys de vigència de la mateixa ha 
quedat plenament demostrada la seva conveniència en el mitja idoni per la 
consecució dels objectius proposats (coneixement de les dues llengües oficials 
per tota la població de Catalunya), sense causar cap tipus de trauma ni 
discriminació. 
 
5.- Expressar la convicció que, si avui a Catalunya hi ha alguna llengua 
discriminada, aquesta és la catalana, situació que es mira de superar amb 
aquesta Llei. 
 
La transcrita Moció fou aprovada per unanimitat dels 16 membres corporatius 
presents a la sessió. 
 
 
Fora de l'ordre del dia, i prèvia declaració d'urgència, es presenten a la 
consideració del Plenari corporatiu els següents assumptes : 
 
 
ASSUMPTE D'URGÈNCIA NUM. 1  



 
Vist l'escrit cursat per la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat 
a Lleida, pel qual es comunica haver estat inclosa al Programa General del 
PUOIS 1994 l'obra núm. 94/0039-PG d'aquesta entitat, anomenada "Arranjament i 
pavimentació de l'accés a Castellar de Tost", amb el finançament que en el dit 
escrit s'especifica. 
 
Vista la normativa continguda a les Bases d'execució de l'esmentat PUOIS i 
aprovada per Decret de la Generalitat núm. 44/1994, de 22 de febrer. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 16 membres corporatius 
presents a la sessió i amb el quòrum que fixa la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i 
disposicions concordants, adoptà els ACORDS següents: 
 
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el programa General del Pla únic 
d'obres i serveis de Catalunya, any 1994, aprovat pel Decret 44/1994, de 22 de 
febrer, per al finançament de l'obra número 94/0039-PG, titulada "Arranjament i 
pavimentació de l'accés a Castellar de Tost". 
 
Segon. Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla. 
 
Tercer. Que aquesta corporació considera que té garantida la capacitat de 
gestió administrativa i tècnica per al normal desenvolupament de l'execució de 
les obres i a aquests efectes designa com a director facultatiu de les obres el 
senyor Joan Gurrera i Lluch, amb títol professional d'enginyer de camins, 
canals i ports, número de col.legiat 8338, en relació administrativa amb la 
corporació en concepte de funcionari de carrera, i com a tècnic col.laborador, 
el senyor Josep Lluís Pargaña i Escudero, amb títol professional d'arquitecte 
tècnic, número de col.legiat 281, en relació amb la corporació en concepte de 
funcionari de carrera. 
 
Quart. Fer constar a la Generalitat de catalunya que aquesta corporació 
disposa, en ferm, dels terrenys, servituds, energia, concessions, permisos i 
autoritzacions, tant oficials com particulars, que són necessaris per a la 
normal realització de l'obra, i es compromet a aportar els documents 
acreditatius de la seva obtenció. 
 
 
ASSUMPTE D'URGÈNCIA NUM. 2 
 
Vista l'Ordre de 21 de febrer de 1994 (DOGC núm. 1869 de 7-03-1994) de la 
Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per la qual es fa 
pública la convocatòria de subvencions per al finançament d'actuacions en 
matèria d'educació ambiental. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal, en l'exercici de les competències que en 
matèria de protecció del medi li atribueix l'article 25-1-g) de la Llei 6/1987, 
de 4 d'abril, sobre l'Organització Comarcal de Catalunya, programa per a 
enguany, en col.laboració estreta amb el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, una important campanya de promoció i educació 
ambiental adreçada bàsicament a posar en marxa una actuació pilot per a la 
recollida selectiva d'escombraries als municipis que conformen les valls de 
Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols. 



 
Considerant que aquesta campanya es manifesta com a una experiència molt 
positiva i interessant de cara a futures accions similars en altres punts de la 
comarca. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa 
de Serveis Públics, per unanimitat dels senyors consellers presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Primer. Acollir-se aquest Consell Comarcal a la subvenció prevista en l'Ordre 
de la Conselleria de Medi Ambient de data 21 de febrer de 1994, per al 
finançament d'actuacions en matèria d'educació ambiental, i demanar que la 
quantia d'aquesta subvenció sigui del 100% del cost pressupostat per a 
l'activitat, segons el que preveu la base sisena de la convocatòria. 
 
Segon. Comprometre's aquest Consell Comarcal a realitzar les activitats que 
n'han de ser objecte de subvenció, d'acord amb la memòria que figura 
incorporada a l'expedient. 
 
 
ASSUMPTE D'URGÈNCIA NOM. 3 
 
Vista l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 
de data 25 de gener de 1994 (DOGC núm. 1869 de 7-03-94), per la qual es fa 
pública la convocatòria de subvencions destinades a ens locals per al 
finançament d'actuacions de restauració d'àrees naturals degradades, i atès que 
en aquesta comarca existeixen àrees naturals afectades per la degradació com a 
conseqüència d'haver quedat abandonades o finalitzades abans de l'entrada en 
vigor de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, vàries activitats extractives 
d'àrids i altres materials. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. Acollir-se a la subvenció prevista en l'Ordre de la Conselleria de Medi 
Ambient abans esmentada. 
 
Segon. Comprometre's a realitzar les inversions que han de ser objecte de la 
subvenció demanada. 
 
Tercer. Facultar àmpliament la Il.lma. Sra. Presidenta de la corporació perquè 
cursi a l'organisme competent de la Generalitat tota la documentació 
preceptuada en l'ordre de referència i verifiqui les gestions que siguin 
pertinents amb vista a la plena efectivitat de la subvenció demanada. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En l'apartat de precs, es produeixen les següents intervencions:  
 
- El Sr. Mas demana a la Presidència que a les convocatòries de les respectives 
sessions plenàries s'adjuntin, en cas que es produeixin, els textos de les 
mocions i preguntes que es formulin pels diferents grups corporatius o 
consellers; d'aquesta manera, es facilitarà a tothom la possibilitat 



d'informar-se i d'estudiar amb la suficient antel.lació els temes a debatre. 
 
El prec és tingut en compte per la Presidència. 
 
- El Sr. Solans i Navarro demana als presents que es donin per assabentats 
d'haver-se rebut un escrit de Medi Ambient pel qual es comunica que és 
preceptiu instruir expedient d'activitat classificada en tots aquells casos en 
què sigui sol.licitada autorització per a l'establiment de l'activitat 
d'abocadors de terres i runams. 
 
- El Sr. Solà i Solà manifesta la seva preocupació pels nombrosos accidents, 
molts d'ells mortals, que es produeixen en el tram de carretera del pantà 
d'Oliana degut la manca dels adequats sistemes de protecció, seguretat i 
senyalització, i demana a la Sra. presidenta que es traslladi aquesta 
preocupació, tant a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat com a 
la Prefectura Provincial de Trànsit, perquè cadascuna d'aquestes instàncies, 
dintre de les seves respectives competències, adoptin les mesures pertinents i 
aprofitin les obres de reparació de l'esmentat tram de carretera per tal de 
dotar-lo amb les tanques de protecció necessàries i les senyalitzacions 
adients. 
 
- El Sr. Graell, arran de la petició anterior, afegeix que aquesta petició 
s'hauria d'estendre també a d'altres vials de la nostra comarca, com és el cas 
de la carretera de Sort. 
 
- El conseller Sr. Puigdemasa demana que es traslladi a la Conselleria  
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat la preocupació d'aquest 
Consell Comarcal per les enormes destrosses que ocasionen els porcs senglars i 
perquè s'adoptin les mesures oportunes per a realitzar les corresponents 
batudes. 
 
Tot seguit es dóna lectura a una pregunta formulada pel conseller Sr. Jordi 
Mas, en qualitat de portantveu del grup del PSC, que és del tenor següent: 
 
- El projecte promogut pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell per a la 
construcció d'un camp de golf a Arabell, en el terme municipal de Montferrer i 
Castellbò, va rebre en el seu dia resolució favorable per part de la Comissió 
d'Urbanisme de Lleida. 
 
L'acord de la Comissió d'Urbanisme, pres el dia 17 de febrer de 1993, 
estipulava un termini màxim de 9 mesos per a iniciar l'execució del projecte; 
en cas contrari, s'establia que les altres opcions presentades a la comarca per 
a acollir el camp de golf optarien a la seva construcció. 
 
Donat que el termini fixat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida ja ha expirat, 
SOL.LICITEM a la Presidència del Consell Comarcal de l'Alt Urgell la resposta 
oral en el Ple de les preguntes següents: 
 
- Per què, transcorregut el termini fixat per la Comissió d'Urbanisme de 
Lleida, no s'ha concretat un projecte que en la seva presentació inicial tenia 
suposadament totes les garanties, incloses les financeres? 
 
- Malgrat la constatada manca d'èxit al respecte, quines actuacions, contactes 



i iniciatives s'han dut a terme, ja sigui per part del Consell Comarcal, 
d'Iniciatives Alt Urgell, SA o dels tècnics i assessors de la corporació i de 
la seva empresa pública? 
 
- Quin cost econòmic per al Consell Comarcal o per a Iniciatives Alt Urgell, SA 
han representat les actuacions, contactes i iniciatives realitzats amb 
l'objectiu de la concreció del projecte del camp de golf a Arabell? 
 
- S'ha signat algun contracte que faci referència al projecte de construcció 
del camp de golf, del tipus que sigui, entre el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell i/o Iniciatives Alt Urgell, SA amb particulars o empreses, entre ells 
propietaris dels terrenys afectats pel projecte? En cas afirmatiu, quin és el 
contingut d'aquests contractes? Ha estat abonada per part del Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell, Iniciatives Alt Urgell, SA o persona interposada alguna paga i 
senyal de compromís d'adquisició de terrenys afectats pel projecte? 
 
La Sra. presidenta, en el seu propi nom i en el del grup corporatiu de CIU, 
contesta l'anterior pregunta en el següents termes: 
 
1. Perquè transcorregut el termini...? 
 
El projecte no s'ha concretat perquè, malgrat les nostres gestions i l'interès 
manifestat reiteradament per diferents grups inversors, no ha estat possible, 
dins del termini concedit per la Comissió d'Urbanisme, concretar l'aportació de 
capital que ho havia de fer possible. 
 
Aquesta situació és atribuïble, en part, a la situació general de paralització 
de l'activitat econòmica que ha tingut lloc durant el passat exercici de 1993, 
que com és de domini públic, ha incidit negativament en la materialització de 
molts projectes. 
 
2. Malgrat la constatada manca d'èxit...? 
 
Pel que es refereix a aquesta part de la pregunta, el Sr. conseller m'haurà de 
permetre que, emparant-me en l'article 82.1.f) del vigent Reglament Orgànic 
Comarcal, m'abstingui de facilitar la identitat dels nostres contactes, per la 
senzilla raó de què aquest continua essent un tema obert i tots sabem les 
conseqüències negatives que en el seu moment van produir-se com a conseqüència 
de la filtració d'informació d'aquesta naturalesa. 
 
3. Quin cost econòmic...? 
 
Estudis i projectes (1) .......... 2.057.608 
 Topografia (1) (2) ............... 2.920.000 
Opcions compra terrenys ..........    24.000 
Despeses diverses ................   190.714 
                                       __________ 
TOTAL ............................ 5.192.322 
 
(1) Apart d'això s'ha pagat l'IVA 15%, però s'ha de recuperar. Aquest és el 
cost net sense IVA. 
 
(2) La topografia té també d'altres aplicacions, la part imputable al golf 



s'estima en un 50%, però s'ha pagat tot per l'empresa perquè així es pot 
recuperar la totalitat de l'IVA. 
 
4. S'ha signat algun contracte...? 
 
Efectivament. En el seu moment es van signar amb els propietaris dels terrenys 
d'Arabell els contractes d'opció de compra corresponents a 24 parcelles. El 
contingut d'aquests contractes respon al model adjunt i la quantitat abonada 
per part d'Iniciatives Alt Urgell SA ha estat de 1.000 pessetes per cadascuna 
de les parcelles. En total doncs, 24.000 PTA. 
 
El conseller Sr. Mas agraeix la contestació facilitada per la Sra. Presidenta, 
tot manifestant que el seu desig fora de no haver formulat aquesta pregunta, 
cosa que no hauria fet si l'equip de govern hagués facilitat informació sobre 
el tema en el moment oportú. 
 
 
I, no havent més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,30 hores, 
de la qual s'estén  la present acta que és signada per la Sra. presidenta amb 
mi, el secretari. Certifico. 
 
 
     LA PRESIDENTA                             EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858703 al 
núm. 858727, i comprèn un total de 25 folis, numerats al 21 al 45. 
 
La Seu d'Urgell, 14 d'abril de 1994 
 
EL SECRETARI 


