
A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 21 hores del dia 22 de desembre 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, Illma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Moliné i hi concorren els següents consellers: 
 
- Jesús Fierro i Rugall 
- Ramon Graell i Hernández 
- Pere Planes i Planes 
- Angel Porta i Cases 
- Joan Reig i Puig 
- Josep Maria Solà i Solà 
- Bonaventura Solans i Navarro 
- Antoni Vila i Baraut 
- Jordi Mas i Bentanachs 
- Josep Puigdemasa i Ribó 
- Jordi Sinfreu i Pascuet 
- Jordi Ribó i Ortodó 
- Antoni Capdevila i Tarradellas 
- 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 Joan Busquets i Grau, 
Ventura Roca i Martí i Josep Sarri i Vila. 
 
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 
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén 
- Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó. 
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols 
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Joan Blasi i Planes, alcalde de Valls del Valira 
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de 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: 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior sense cap esmena ni 
observació. 
 
 



2. EXPEDIENT SOBRE CANCELLACIO D'AVAL 
 
Donat compte de l'expedient instruït a instància de l'entitat MIQUEL RIUS S.A., 
adjudicatària de l'obra "Pavimentació de la carretera d'accés a Gavarra", per a 
la cancellació de l'aval de la Cia. Española de Seguros y Reaseguros CREDITO Y 
CAUCION S.A., que té constituït a la tresoreria d'aquesta corporació per a 
respondre de la correcta execució de l'esmentada obra. 
 
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, : 
 
CANCEL.LAR i tornar l'aval que té constituït davant d'aquesta corporació 
l'empresa MIQUEL RIUS S.A. per un import d'1.826.404 PTA, donant-ne compte a la 
Intervenció comarcal per a la seva oportuna constància i a l'efecte de 
complimentar els tràmits que tal cancel.lació comporti. 
 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NUM. 26 SOBRE EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST 1994 
 
El conseller president de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior, 
senyor Vila i Baraut, informa al Ple del Decret núm. 26, pel qual, i en virtut 
de les facultats que a la Sra. presidenta li atorguen les bases 12 i 13 de les 
d'execució del Pressupost vigent, s'aprova expedient de modificació de crèdits 
mitjançant transferències i generació de crèdits per majors ingressos, amb uns 
imports d'1.000.000 de pessetes en concepte d'altes per transferència i de 
2.687.500 pessetes en concepte de generació de crèdits. 
 
Els presents es donaren per assabentats d'aquesta modificació de crèdits amb la 
conformitat expressa manifestada pel grup corporatiu del PSC, a través del seu 
portaveu senyor Mas i Bentanachs, pel fet de no trobar-se cap desviació formal 
en la instrucció de l'expedient. 
 
 
4. SOL.LICITUD A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT D'UN AJUT ECONÒMIC PER A LA 
INSTALLACIO DE COMPOSTADORS DE RESIDUS ORGÀNICS 
 
Vista l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de data 19 de juny de 1992, 
sobre convocatòria d'ajuts econòmics destinats a la gestió dels residus sòlids 
municipals i assimilables mitjançant la creació de consorcis amb 
l'administració de la Generalitat. 
 
Atès que en el desenvolupament de la campanya de recollida selectiva de residus 
sòlids urbans que promou aquest consell en conjunció amb ajuntaments d'aquesta 
comarca i el Departament de Medi Ambient s'ha previst, com a primera actuació, 
la instal.lació de centres de compostatge d'alta muntanya a ubicar en diferents 
pobles dels municipis de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols. 
 
Atès que dels cinc compostadors previstos, només s'ha pogut contractar, amb els 
recursos existents, l'execució de dos centres de compostatge, i resta per 
cobrir el finançament dels altres tres compostadors a situar als pobles 
d'Adraén, Cornellana i Fórnols, amb un pressupost d'execució de 7.927.223 
pessetes 



 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió Informativa 
d'Infrastruc-ures, i per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA: 
 
Primer. Manifestar la voluntat de concórrer a la convocatòria regulada per 
Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, de data 
19 de juny de 1992 (DOGC núm.1613 d'1-7-1992) 
 
Segon. Acceptar els compromisos que li caldrà assumir a aquest Consell Comarcal 
com a ens beneficiari de l'ajut econòmic que se li atorgui a resultes d'aquesta 
convocatòria. 
 
Tercer. Sollicitar al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, a l'empara de l'Ordre abans esmentada, un ajut econòmic de 7.927.223 
pessetes, equivalent al 100% de la inversió a realitzar per a la construcció de 
tres centres de compostatge d'alta muntanya a ubicar als pobles d'Adraén, 
Cornellana i Fórnols, pertanyents al terme municipal de la Vansa i Fórnols. 
 
Quart.- Facultar la Sra. presidenta de la corporació comarcal perquè trameti a 
la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya tota la documentació necessària i verifiqui quantes gestions siguin 
menester en ordre a l'efectivitat de la subvenció demanada.  
 
 
5. SOL.LICITUD DE L'ENTITAT CUBIERTAS Y MZOV,SA 
 
L'entitat CUBIERTAS Y MZOV,SA, en escrit de data 13 de desembre, sol.licita al 
Consell Comarcal la concessió d'una pròrroga per a poder ampliar en 45 dies el 
termini fixat per a l'execució de les obres "Arranjament i pavimentació de 
l'accés a la Bastida d'Hortons des de la Seu d'Urgell", de quines obres 
l'empresa peticionària ha estat adjudicatària mitjançant acord del plenari 
corporatiu comarcal de data 4 d'agost de 1994. 
 
El motiu de l'esmentada petició es fonamenta en el retard que han experimentat 
les obres a conseqüència dels forts aiguats que han afectat aquesta comarca 
durant diferents períodes dels passats mesos d'octubre i novembre, raó per la 
qual es varen haver de paralitzar el treballs de la carretera impedint que es 
pogués avançar a un ritme normal.  
 
I el Ple del Consell Comarcal, considerant plenament atendible la petició de 
pròrroga sol.licitada per l'empresa contractista, atès que concorre una 
circumstància justificada de força major constitutiva de provocar un ajornament 
forçós en el desenvolupament normal de l'obra, per unanimitat dels senyors 
corporatius presents ACORDA:  
 
ACCEDIR a la sol.licitud cursada per l'entitat contractista CUBIERTAS Y MZOV SA 
i, en congruència amb la seva petició,concedir a l'esmentada empresa adjudica-
tària una pròrroga de 45 dies sobre el termini fixat per a l'execució de l'obra 
 "Arranjament i pavimentació de l'accés a la Bastida d'Hortons des de la Seu 
d'Urgell". 
 
I comuniqui's aquest acord a l'entitat contractista per a la seva oportuna 
constància. 



 
 
6. PROPOSTA DEL CONSELL D'ALCALDES EN ORDRE A LA NECESSITAT DE SOL.LICITAR ELS 
SERVEIS D'UN ARQUITECTE URBANISTA PER A LA COMARCA 
 
Considerant els greus problemes que es plantegen als petits municipis d'aquesta 
comarca en matèria de gestió i aplicació de la normativa urbanística vigent, en 
no comptar amb els mitjans econòmics necessaris per a poder disposar dels 
assessoraments tècnics indispensables que permetin canalitzar, amb les màximes 
garanties de legalitat i eficàcia, una parcel.la tan important de l'activitat 
municipal que incideix de manera determinant en el desenvolupament racional i 
harmònic de la població. 
 
Atesa la complexitat que presenten els temes urbanístics en les seves vessants 
de planejament, gestió i disciplina, i la forta incidència que aquesta matèria 
va adquirint en els petits nuclis de muntanya de la nostra comarca, degut a la 
seva atracció turística i la tendència, cada vegada més creixent, d'acollir  
població de segona residència, amb totes les exigències que aquest fenomen 
entranya de cara al futur esdevenir urbanístic del nostre medi rural. 
 
El Ple del Consell Comarcal, fent-se ressò de la inquietud expressada sobre 
aquest tema pels senyors alcaldes de la comarca, constituïts en Consell 
Consultiu el dia 1 de desembre d'enguany, per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA : 
 
Primer. Traslladar a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya el sentir generalitzat dels alcaldes d'aquesta comarca sobre la 
necessitat imperiosa de comptar amb els mecanismes adequats que els hi permeti 
disposar d'un servei gratuït d'assistència i d'assessorament permanent en 
matèria urbanística, principalment enfocat de cara a facilitar l'adequada ajuda 
i col.laboració als petits municipis mancats de recursos suficients per a fer 
front als innumerables problemes i dificultats que la pràctica diària d'aquesta 
branca de l'activitat representa. 
 
Segon. Sollicitar a la mateixa Direcció General d'Urbanisme que adopti i posi 
en funcionament els mecanismes administratius més adients amb vista a poder 
adscriure permanentment a aquesta comarca, com a primer pas important a 
realitzar, un arquitecte especialitzat en urbanisme per tal de prestar el seu 
assessorament i col.laboració als municipis de la comarca susceptibles 
d'acollir-se a aquest servei, en totes aquelles matèries  relacionades amb el 
planejament, la gestió i la disciplina urbanística.    
 
 
7. PROPOSTA DEL CONSELL D'ALCALDES EN RELACIÓ A LA NECESSITAT DE DOTAR LA 
COMARCA AMB MAQUINARIA PER A ESPARGIR POTASSA A LES CARRETERES I CAMINS 
AFECTATS PER LES NEVADES 
 
Davant els greus problemes que s'originen al trànsit de vehicles per les 
carreteres i camins veïnals de la nostra comarca a causa dels gels i de les 
nevades de l'hivern. 
 
Atesa la conveniència de fer més àgil i operativa la tasca d'espargiment de 
potassa i/o "arrocillo" i la necessitat de tenir a l'abast i de situar als 
punts més estratègics de cada zona de la comarca els dipòsits de material i la 



maquinària imprescindible que permeti donar una solució ràpida als múltiples 
problemes d'embussaments i d'accidents per relliscades de vehicles que tot 
sovint s'originen per la insuficiència de mitjans i dotacions i la tardança en 
l'acció. 
 
Atès que el Consell d'Alcaldes de la comarca, reunit en sessió de data 1 de 
desembre de 1994, ha volgut fer partícip al Consell Comarcal, com a ens pres-
tador de suport tècnic i de col.laboració amb els municipis que pertanyen a la 
seva àrea territorial, d'una problemàtica que cada any es presenta i que afecta 
a una gran majoria de vies de comunicació de la comarca, molt especialment pel 
que fa a les dels nuclis de muntanya més allunyats i de més dificultós accés. 
 
El Ple del Consell Comarcal, recollint i fent-se ressò de la proposta dels 
ajuntaments més afectats, per unanimitat ACORDA: 
 
SOL.LICITAR a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
que contribueixi amb els fons necessaris per tal de poder dotar aquesta comarca 
amb dos vehicles equipats amb mecanisme espargidor de potassa a fi facilitar 
les tasques tendents a evitar els riscs d'accidents, relliscades i embussaments 
de trànsit tan freqüents a les carreteres d'aquesta comarca en època de 
nevades.   
 
8. DECRETS DE PRESIDÈNCIA 
 
A continuació, els senyors consellers es donaren per assabentats dels següents 
Decrets dictats per la Presidència des de l'última sessió plenària celebrada el 
dia 10 de novembre d'enguany: 
 
- Decret núm. 23/94 pel qual es remet a la secció cinquena de la Sala del 
contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
l'expedient administratiu derivat del recurs interposat per l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell contra l'apartat 6.4 del Reglament del Programa d'Actuació 
Comarcal, i es resolt nomenar advocat i procurador per tal de comparèixer com a 
administració demandada en l'esmentat recurs. 
 
- Decret núm. 24/94, sobre concessió de llicència a les associacions de defensa 
forestal de la comarca perquè puguin utilitzar els repetidors, les emissores i 
els telèfons mòbils adscrits a la xarxa de comunicacions comarcal. 
 
- Decret núm. 25/9, pel qual es concedeix llicència de maternitat a la 
contractada laboral de la plantilla, senyora Montserrat Ripoll i Pantebre. 
 
- Decret núm. 26/94, pel qual s'aprova expedient sobre modificació de crèdits 
per transferències i generació de crèdits en el pressupost de l'entitat de 
l'exercici 1994. 
 
- Decret núm. 27/94, pel qual s'aprova la llista d'admesos i exclosos al 
concurs convocat per a proveir amb caràcter temporal un lloc de treball laboral 
de promotor/a laboral. 
 
 
9. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DATA 5 DE DESEMBRE 
  
El Ple del Consell Comarcal ACORDA, per unanimitat, ratificar l'acord pres per 



la Comissió de Govern el dia 5 de desembre passat en relació amb el Programa de 
gestió de residus municipals a Catalunya i que ha estat tramès a la Junta de 
Residus de la Generalitat de Catalunya; la part dispositiva de l'esmentat acord 
és del tenor literal següent: 
 
..."Primer. Manifestar l'expressa conformitat d'aquest Consell Comarcal amb el 
 contingut del Programa de gestió de residus municipals a Catalunya com a 
instrument fonamental que, en raó als importants objectius que persegueix, 
permetrà d'afrontar amb suficients garanties d'operativitat i eficàcia el futur 
de la seva gestió. 
 
Segon. Plantejar, no obstant, una esmena a la proposta de finançament per al 
desenvolupament del programa, en el sentit de limitar al 10% l'aportació de 
l'administració municipal o substituir potestativament aquesta contribució amb 
una altra fórmula alternativa com ara la de cessió gratuïta dels terrenys 
necessaris per infrastructures o instal.lacions. Aquesta mesura és considerada 
raonable i equitativa de cara fonamentalment a aquells petits municipis que, 
degut la seva precarietat econòmica, es troben incapacitats per a fer front als 
costos d'inversió en el percentatge que es proposa . 
 
Tercer. Donar compte d'aquest acord al Ple de la corporació a l'efecte de la 
seva oportuna ratificació."  
 
 
ASSUMPTES FORA DE L'ORDRE DEL DIA: 
 
Fora de l'ordre del dia, i prèvia declaració d'assumptes d'urgència, el Plenari 
corporatiu comarcal passa a examinar els següents: 
 
A) PROPOSTA PRORROGA CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
 
Vista l'Ordre de 28 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1985 de 14 de desembre de 
1994), del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, sobre 
convocatòria de pròrroga de convenis entre l'esmentat Departament i els 
ajuntaments de més de 20.000 habitants i els Consells Comarcals per a la 
cooperació administrativa en matèria de serveis socials, formació d'adults i 
foment del voluntariat per a l'any 1995. 
 
Atès que aquest Consell Comarcal signà, amb data del 22 de setembre de 1993, un 
conveni marc de cooperació amb el Departament de Benestar Social per a la 
programació i el finançament de serveis socials i altres actuacions en l'àmbit 
del benestar social a la comarca de l'Alt Urgell. 
 
Atès que en l'actualització i pròrroga per a l'any de 1995 cal recollir un 
conjunt de millores que venen imposades per la necessitat de dotar d'una major 
operativitat i eficàcia els serveis que actualment se desenvolupen en l'àrea 
comarcal i d'alliberar els petits municipis de la comarca d'una contribució 
pecuniària que difícilment poden assumir per la precarietat de recursos de què 
disposen. 
 
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió 
Informativa de Serveis Públics, ACORDA: 
 
Primer. Proposar al Departament de Benestar Social de la Generalitat de 



Catalunya l'actualització i pròrroga per a l'any 1995 del Conveni marc subscrit 
amb l'esmentat Departament l'any 1.993 
 
Segon. Sollicitar que en el nou conveni per a 1995 s'introdueixin els següents 
punts: 
 
a) Exempció del pagament del 33% d'assistència social per als municipis de 
menys de 200 habitants i pressupost ordinari inferior als 5.000.000 de 
pessetes. Els ajuntaments afectats són: 
 
- Arsèguel 
- Cabó 
- Cava 
- Estamariu 
- Josa i Tuixén 
- la Vansa i Fórnols 
- Pont de Bar 
 
b) Consignació d'una dotació econòmica per a fer front a l'adquisició d'un 
equip informàtic, atès que amb la nova figura del coordinador de serveis 
socials l'àrea se troba mancada de recursos. 
 
c) Consignació d'una dotació econòmica per a fer front a la retribució d'un 
psicòleg a jornada complerta pel Centre d'Estimulació Precoç de l'Alt Urgell, 
amb la finalitat de fer prevenció, detecció i seguiment de casos per tota la 
comarca. 
 
d) Consignació econòmica per a dur a terme actuacions en matèria de supressió 
de barreres arquitectòniques en les noves dependències dels Serveis Socials 
(Atenció Primària, Centre d'Atenció Precoç) 
 
e) Manteniment de la resta d'acords pactats l'any 1994 en el protocol d'actua-
lització i pròrroga del conveni marc amb el Departament de Benestar Social. 
 
Tercer. Facultar la Sra. Ma. Dolors Majoral i Moliné, Presidenta del Consell 
Comarcal, perquè, en nom i representació de la corporació, trameti al 
Departament de Benestar Social la sol.licitud corresponent i verifiqui prop 
dels organismes competents de Benestar Social quantes gestions siguin menester 
per arribar a la formalització i signatura del nou conveni de pròrroga. 
 
 
B) NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ PARITARIA 
 
Per tal de donar compliment al que preveu el Projecte de Conveni Col.lectiu del 
Personal Laboral i dels Pactes del Personal Funcionari d'aquesta corporació, 
actualment en fase d'elaboració, sobre la composició que ha de tenir la 
Comissió Paritària que s'ha de constituir per a la interpretació, la vigilància 
i l'estudi dels esmentats documents, el Ple del Consell Comarcal, a proposta de 
la Comissió de Govern i, per unanimitat,  ACORDA:  
 
Primer. Nomenar els 3 membres corporatius que hauran d'integrar la Comissió 
Paritària del Conveni Collectiu amb el personal d'aquesta corporació i fer 
recaure el dit nomenament en les tres persones següents: 
 



- Sr. Ramon Graell i Hernández, conseller del grup corporatiu de CIU, delegat  
  per la Sra. Presidenta de la corporació per a aquesta funció. 
 
- Sr. Antoni Vila i Baraut, conseller vice-president i cap efectiu de personal 
   de la corporació. 
 
- Sra. Mercè Cases i Torra, consellera i portaveu del grup corporatiu del 
Partit    del Progrés del Pirineu. 
 
Segon. Acceptar la proposta presentada per la representació de treballadors de 
la corporació en el sentit de designar al si de l'esmentada Comissió Paritària 
les tres persones següents: 
 
- Sra. Montserrat Pagès i Llop, funcionària 
- Sra. Silvia Trigueros i Wagner, funcionària 
- Sr. Ismael Amorós i Ortuño, empleat laboral 
 
 
C) PROPOSTA DE PRORROGA DE CONTRACTE AMB L'UTE OMS IBERICA SA-RWE IBERICA DE 
SANEAMIENTO SA 
 
Atès que el contracte vigent amb la Unió Temporal d'Empreses OMS IBERICA SA- 
RWE IBERICA DE SANEAMIENTO SA per a la concessió del servei d'explotació de la 
Depuradora d'aigües residuals de Montferrer finalitza per tot el 31 de desembre 
d'enguany. 
 
Atès que l'article 35 del plec de bases que regeix aquesta concessió preveu la 
possibilitat de prorrogar el contracte per període d'un any si ambdues parts ho 
acordessin de comú acord. 
 
Atès que, tant per part de l'administració comarcal contractant com de 
l'entitat concessionària, s'ha manifestat la voluntat d'establir aquesta 
pròrroga. 
 
Considerant, no obstant, que per a fer efectiva l'esmentada pròrroga caldrà que 
la Junta de Sanejament assigni prèviament els fons necessaris perquè el Consell 
Comarcal, com a administració actuant, pugui fer front a les despeses de 
finançament d'explotació de la depuradora durant l'any 1995. 
 
El Ple del Consell Comarcal, per 13 vots a favor, cap en contra i 3 
abstencions, adoptà els següents ACORDS: 
 
Primer. Manifestar la voluntat de prorrogar per un any, a partir del 1r de 
gener de 1995 i fins al 31 de desembre del mateix any, el contracte que el 
Consell Comarcal ha formalitzat amb la Unió Temporal d'Empreses OMS IBERICA SA-
RWE IBERICA DE SANEAMIENTO SA, per a la concessió del servei d'explotació de la 
Depuradora d'aigües residuals de Montferrer. 
 
Segon. Sol.licitar prèviament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, a través de la Junta de Sanejament, l'assignació de fons 
necessària per a poder fer front a les despeses d'explotació de la depuradora 
de Montferrer durant tot l'any 1995, requisit sense el qual no es podrà 
concertar amb l'empresa concessionària del servei la pròrroga a què fa esment 
el punt primer d'aquest acord. 



 
 
En torn d'explicació de vot, el Sr. Mas vol fer constar que l'abstenció en 
aquest punt dels tres consellers del grup corporatiu del PSC està en 
congruència amb l'opinió ja expressada anteriorment i que discrepa 
substancialment de la sustentada per l'equip de govern pel que fa el 
procediment de gestionar la depuradora.   
 
 
D) MOCIÓ SOBRE LA LLENGUA CATALANA 
 
Tot seguit, es llegeix una Moció que presenta el grup majoritari de CIU i que 
s'expressa en els següents termes: 
 
"ATES: La publicació per part de la Real Académia Española de la Lengua d'un 
document on es proposa l'aplicació de sis punts que suposen un retrocés molt 
important en la normalització lingüística del català, 
 
ATÈS: Que la llengua catalana no ha assolit encara el mateix nivell de 
coneixement i de possibilitat d'ús que la castellana, 
 
ATÈS: Que Omnium Cultural ha fet un manifest "Per la llengua Catalana". 
 
Es proposa al Ple del Consell Comarcal que adopti el següent acord: 
 
- Donar ple suport al manifest "PER LA LLENGUA CATALANA", publicat per Omnium 
Cultural" 
 
La Moció fou aprovada per unanimitat dels membres corporatius presents a la 
sessió. 
 
 
E) Darrerament, i a proposta de la Sra. Presidenta, el Ple del Consell Comarcal 
acorda, per unanimitat, no celebrar, per manca d'assumptes a tractar, la sessió 
ordinària corresponent al mes de gener. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,15 
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. 858790 al 
núm. 858798, i comprèn un total de 9 folis, numerats del 108 al 116. 
 
La Seu d'Urgell, 9 de febrer de 1995 



 
EL SECRETARI 


