
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 8 de setembre 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, Il.lma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Molinè 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 
- Josep Sarri i Vila 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Mercè Cases i Torra 
- Ignasi Argerich i Gibert 
 
Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i 
Morán, qui dóna fe de l'acte. 
 
Excusaren la seva assistència els consellers senyors Jordi Mas i Bentanachs, 
Jordi Ribó i Ortodó i Antoni Capdevila i Tarradellas. 
 
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:  
 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Blasi i Planes, alcalde de les Valls del Valira 
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén 
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
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. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat, s'aprovaren les actes corresponents a les següents sessions 
plenàries: 
 
- ordinària de 9 de juny de 1994 
- extraordinària de 20 de juny de 1994 
- extraordinària de 4 d'agost de 1994. 
 
 



II. CONVENI AJUNTAMENT MONTFERRER I CASTELLBO-CONSELL COMARCAL, SOBRE CESSIO DE 
TERRENY 
 
Atès que la corporació municipal de Montferrer i Castellbò, amb motiu de la 
consulta prèvia lliurada pel Consell Comarcal a diferents ajuntaments de la 
comarca, adoptà, en sessió de data 15 de juny d'enguany, l'acord d'oferir a 
aquesta corporació la cessió d'ús en precari, amb les condicions i requisits 
que s'especifiquen al dit acord, d'una parcel.la de terreny de 250 m2 de 
superfície, de titularitat municipal i qualificada com a bé patrimonial, per 
tal d'ésser destinada a la construcció i habilitació d'una àrea comarcal 
d'informació turística. 
 
Atès que, en harmonia amb el que estableix l'article 75 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, l'Ajuntament cedent ha obert prèviament un període 
d'informació pública de l'expedient, per un termini de 15 dies, per tal 
d'atendre reclamacions o al.legacions, segons anuncis publicats al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1898, de 18.05.1994, i al Butlleti 
Oficial de la Província núm. 61, de 19.05.94, i hi figura a l'expedient 
certificació lliurada pel secretari de la corporació conforme no es varen 
presentar reclamacions ni al.legacions de cap mena durant l'esmentat període 
d'exposició pública. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal, en reunió extraordinària del proppassat 
dia 20 de juny, acordà d'acceptar l'ementada cessió en precari i pels serveis 
jurídics d'aquesta entitat s'ha procedit a redactar el document administratiu 
de cessió, el qual és presentat en aquesta sessió a exàmen i aprovació del 
consistori. 
 
Atès que, pel que fa aquest expedient de cessió, s'han complert tots els 
tràmits previstos a l'esmentat article 75 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al Dictamen de la Comissió Informativa 
d'Infrastructures i a proposta de la Presidència, adoptà, per unanimitat dels 
16 membres corporatius presents, el següent ACORD: 
 
Primer. Aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Montferrer i 
Castellbó i aquest Consell Comarcal, en virtut del qual l'ens municipal cedeix 
en precari a l'ens comarcal, l'ús d'una parcel.la de terreny, de titularitat 
municipal, de 250 m2 de superfície, per tal que l'entitat cessionària ho 
destini a la construcció i habilitació d'una àrea comarcal d'informació 
turística. 
 
Segon. Facultar la Sra. presidenta del Consell Comarcal per a signar el conveni 
i fer quantes gestions siguin menester en ordre a la plena efectivitat 
d'aquell. 
 
 
III. EXPEDIENT SOBRE DEVOLUCIO FIANÇA OBRES ABOCADOR  
 
Donat compte de l'expedient instruït a instància del senyor Angel Guiu i Grau, 
promotor d'un abocador de terres i pedres ubicat a la finca de la seva 
propietat anomenada "Partida del Roig" (terme municipal de Montferrer i 
Castellbó), per a la cancel.lació de l'aval bancari que, per un import de 



548.457 pessetes, ha contituït l'esmentat sol.licitant per tal de garantir la 
correcta restauració del dit abocador. 
 
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 bancari, i que es notifiqui a l'interessat, per a la 
seva oportuna constància, donant-ne compte a la intervenció comarcal, als 
efectes que siguin procedents. 
 
IV. EXPEDIENT SOBRE MODIFICACIO DE LA PLANTILLA 
 
Atès que l'establiment del nou servei de coordinació dels equips bàsics 
d'assistència social d'aquesta comarca, previst al protocol d'actualització i 
pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa, subscrit, amb efectes a 
partir de l'exercici de 1994, entre el Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya i aquest Consell Comarcal, contempla la corresponent 
dotació de subvenció per a proveir un lloc de treball assignat a un 
professional capacitat per a l'exercici de les esmentades funcions de 
coordinació. 
 
Atès que al quadre tècnic de professionals adscrits als serveis d'atenció 
primària de la comarca, es preveu també a l'esmentat protocol la supressió d'un 
dels dos llocs de treball d'educador especialitzat que es mantenien vigents 
durant l'exercici de 1993. 
 
Atès que, en formar part de la plantilla de personal d'aquesta corporació els 
llocs de treball laborals adscrits als serveis socials de la comarca, es fa 
menester operar la corresponent modificació de plantilla per tal d'adaptar-la a 
les necessitats actuals com a conseqüència del nou servei de coordinació que es 
crea. 
 
Vist l'expedient de modificació formalitzat, especialment pel que fa als 
informes incorporats del secretari i de l'interventor comarcals i,  
 
Considerant que la modificació que es proposa, amb posterioritat a l'aprovació 
del pressupost vigent, és conforme amb el que estableix l'article 27 del 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret de 
la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, atesa la seva finalitat 
de respondre a l'establiment d'un nou servei i que la despesa de la modificació 
per ampliació queda compensada amb la despesa de la modificació per supressió 
d'un dels llocs de treball d'educador especialitzat i per la major subvenció 
destinada a la dotació del nou lloc de treball que es crea. 
 
El Ple del Consell Comarcal, en congruència amb el dictamen favorable de la 
Comissió de Finances i Règim Interior i a proposta de la Sra. presidenta, per 
unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:    
 
Primer. Modificar, a l'empara de l'article 27 del Reglament de personal al 
servei de les entitats locals, aprovat per Decret de la Generalitat de 
Catalunya núm. 214/1990, de 30 de juliol, la plantilla de personal d'aquesta 
corporació, pel que fa als llocs de treball de règim laboral, mitjançant la 
creació d'una plaça de coordinador/a de serveis socials, dintre de l'apartat 



C.1 del personal laboral permanent a jornada completa, i, simultàniament, la 
supressió d'una de les dues places d'educador especialitzat contemplada a 
l'apartat C.3 del personal laboral de caràcter temporal. 
 
Segon. Publicar aquesta modificació, un cop aprovada per la corporació, en els 
termes que determina el paràgraf 3 de l'esmentat article 27 del Reglament. 
 
V. BASES DEL CONCURS PER A PROVEIR TEMPORALMENT UNA PLAÇA LABORAL DE PROMOTOR/A 
LABORAL 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal, en sessió del passat 17 de març 
d'enguany, va aprovar la plantilla de places reservades a funcionaris i 
personal laboral, juntament amb el pressupost comarcal per a l'any 1994. 
 
Atès que a la plantilla vigent quedarà vacant, amb efectes a partir del primer 
de novembre d'enguany, una plaça laboral fixa de promotor/a laboral per raó del 
passi a la situació d'excedència voluntària de la professional que venia 
exercint aquest lloc de treball i que és necessari procedir a la seva cobertura 
temporal. 
 
Atès que, a tal efecte, s'han elaborat les corresponents bases per a la 
provisió temporal, mitjançant concurs de mèrits, de la plaça que quedarà 
vacant. 
 
Atès que l'esmentada plaça té dotació pressupostària per a tot el vigent 
exercici, segons informe d'intervenció que figura incorporat a l'expedient. 
 
En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, vistos els articles 19 i 94 i 
següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals, i en 
congruència amb el dictamen favorable de la Comissió de Finances i Règim 
Interior, ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les bases que regiran la convocatòria de concurs per a cobrir 
temporalment en règim laboral, sota la modalitat contractual regulada per 
l'article 4t. del Reial Decret 2104/84 i mitjançant les respectives proves de 
selecció establertes en les mateixes bases, una plaça de promotor/a laboral 
inclosa a la plantilla del personal laboral fix d'aquesta corporació. 
 
Segon. Facultar a la Sra. presidenta del Consell perquè pugui convocar 
l'esmentat concurs, i publiqui aquesta convocatòria i les seves bases, de 
conformitat amb l'article 95.3 del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, i també perquè subscrigui els documents que siguin necessaris 
per al compliment dels acord anteriors. 
 
VI. MOCIO SOBRE AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR 
 
La Sra. presidenta manifesta que, amb motiu d'haver-se rebut de la Direcció 
General de Promoció Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, 
l'annex d'instruccions relatives als ajuts individuals de menjadors escolars 
per al curs 1994/1995, s'ha interpretat erròniament, a tenor del que 
s'expressava en l'apartat 1 de les dites instruccions, que aquests ajuts 
quedaven limitats només als alumnes en situació de necessitat sòcio-econòmica, 
amb la qual cosa havien de quedar exclosos una bona part d'aquells escolars 
que, amb independència de la seva situació econòmica familiar, gaudien 



d'aquests ajuts els cusos anteriors degut el fet real de les dificultats que 
entranya el seu desplaçament, en raó a la distancia del poble on viuen respecte 
al centre escolar de concentració. 
 
La moció a presentar anava precisament adreçada a reivindicar el dret d'aquest 
últim col.lectiu d'alumnes a continuar gaudint d'aquest tipus d'ajuts. 
 
Després de les converses posteriors mantingudes amb els responsables de la 
Direcció General, aquest problema no és tal ja que es mantindrà per aquesta 
finalitat la mateixa dotació global del curs anterior, amb la qual cosa 
continuaran destinant-se els mateixos recursos individuals ja que no es preveu 
cap augment de l'alumnat per al present curs escolar. 
 
Per aquesta raó, la Sra. presidenta condidera inneccessari presentar al 
consistori la moció anunciada a l'ordre del dia de la sessió i proposa al 
consistori que sigui retirada, proposta que és acceptada per unanimitat de tots 
els membres corporatius presents a la sessió. 
 
VII. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
La Sra. presidenta informa del cessament de la senyora Josepa Jové i Alentà en 
el càrrec de dinamitzadora lingüística adscrita al servei de català d'aquesta 
comarca, com a conseqüència del seu trasllat als serveis territorials del 
Consorci per a la Normalització Lingüística de Lleida i la incorporació, a 
partir del passat 1 de setembre, per a desenvolupar el mateix lloc de treball, 
de la senyora Teresa Vilaró i Reverter. 
 
VIII. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l'ordre del dia no n'hi hagut cap intervenció. 
 
ASSUMPTE D'URGENCIA. 
 
Fora de l'ordre del dia, i prèvia declaració d'assumpte d'urgència, per 
unanimitat s'acorda ratificar el Decret de la Presidència núm. 15/94, pel qual 
s'ha resolt comparèixer aquesta corporació com a part codemandada en el recurs 
1154/1992, interposat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat contra el Decret 
de la Generalitat de Catalunya núm. 145/1992, de 22 de juny, regulador des 
criteris de distribució del Fons Nacional de Cooperació de Catalunya, i 
ratificar les actuacions fetes fins ara per la representació i defensa d'aquest 
Consell Comarcal constituïda pel procurador Jaume Guillem i el lletrat Frederic 
Lloveras.  
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'axeicà la sessió a les 23,30 
hores, de la qual s'estèn la present acta que és signada per la Sra. presidenta 
amb mi, el secretari, la qual cosa certifico. 
 
        LA PRESIDENTA                               EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858772 al 



núm. 858776, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 90 al 94. 
La Seu d'Urgell, 14 d'octubre de 1994 
EL SECRETARI 


