A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 21 hores del dia 9 de febrer de
1995, 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 fer sessió ordinària de primera
convocatòria. Presideix la titular, Illma. 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
Jordi Ribó i Ortodó
Antoni Capdevila i Tarradellas
Mercè Cases i Torra
Ignasi Argerich i Gibert

Assistits del sotasignat secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i
Morán, qui dóna fe de l'acte.
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
Antoni Bastida i Obiols, alcalde d'Estamariu
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 l'assistència de la totalitat dels membres de dret que integren la
corporació, es passa, tot seguit, a conèixer dels assumptes següents inclosos
en 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.

II.- SOL.LICITUDS DE PRÒRROGA DE TERMINI PER OBRES DE RESTAURACIÓ D'ABOCADORS
Vistes les sol.licituds presentades per diversos titulars de terrenys
particulars situats a la zona nord de la comarca, afectats per abocaments
controlats de pedres i terres procedents de desmunts, perquè se'ls concedeixi
una pròrroga del termini autoritzat per a la clausura dels abocadors i per a la
realització de les obres de restauració dels terrenys d'acord amb les
directrius marcades pels serveis tècnics del Consell Comarcal, el Ple, atenent
els motius exposats pels interessats en les seves instàncies, a proposta de la
Comissió
informativa
d'infrastructures
i
per
unanimitat
dels
membres
corporatius presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Concedir a l'entitat Formigons i Àrids Classificats SA (FOACSA) una
pròrroga de 8 mesos per a concloure les obres de restauració dels terrenys
afectats per l'abocador ubicat a la finca "Prat de les Mates" del terme
municipal d'Alàs i Cerc.
Segon. Concedir a l'entitat Transports i Excavacions de l'Alt Urgell SA una
pròrroga de 3 mesos per a concloure les obres de restauració dels terrenys
afectats per l'abocador ubicat a la finca "Borda del Riu" del terme municipal
de Ribera d'Urgellet.
Tercer. Concedir a l'entitat ADECSA-IBERARIDOS SA una pròrroga, fins al 31 de
desembre d'enguany, per a concloure les obres de restauració dels terrenys
afectats per l'abocador ubicat a la finca "Cal Cubano" del terme municipal
d'Arsèguel.
Quart. Concedir al senyor Josep Puig i Augé una pròrroga, fins al 31 de
desembre de 1995, per a concloure les obres de restauració de terrenys afectats
per l'abocador ubicat a la finca "Normaniu" del terme municipal de Ribera
d'Urgellet.
Cinquè.
Notificar
la
concessió
d'aquestes
pròrrogues
als
respectius
interessats, amb l'advertiment exprés que el termini assenyalat és definitiu i
que no es podrà atorgar cap pròrroga més amb caràcter voluntari.

3. SOL.LICITUD DE PRÒRROGA EN EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA "ARRANJAMENT I
PAVIMENTACIÓ DE L'ACCÉS A LA BASTIDA D'HORTONS DES DE LA SEU D'URGELL"
Vist el dictamen de la Comissió d'Infrastructures sobre l'escrit cursat per
l'entitat Cubiertas y MZOV SA, en petició d'una segona pròrroga del termini
autoritzat per a la total execució de l'obra "Arranjament i pavimentació de
l'accés a la Bastida d'Hortons des de la Seu d'Urgell" de la qual ha estat
adjudicatària l'esmentada empresa i,
Atès que són de reconsiderar els motius al.legats per la contractista sobre les
dificultats
climatològiques
a
què
s'han
vist
sotmesos
els
treballs
d'arranjament d'aquesta carretera a causa de les persistents pluges
sobrevingudes durant els darrers mesos d'octubre i novembre de 1994, la qual
cosa motivà la concessió d'una primera pròrroga de 45 dies que en la pràctica
s'ha vist que resultava insuficient.
El

Ple

del

Consell

Comarcal,

oït

l'informe

dels

serveis

tècnics

de

la

corporació, a proposta de la Comissió de l'àrea, i per unanimitat, ACORDA:
- Concedir a l'entitat Cubiertas y MZOV SA una segona pròrroga de dos mesos,
amb efectes a partir del dia de la data del present acord, en el termini
d'execució de les obres d'arranjament i pavimentació de l'accés a la Bastida
d'Hortons des de la Seu d'Urgell, amb la salvetat que no es podrà procedir a
realitzar les tasques de pavimentació amb aglomerat en calent fins que
l'enginyer del Consell Comarcal director de les obres així ho autoritzi, tot i
ultrapassar-se el termini de pròrroga ara concedit; allò, a fi de procurar les
màximes garanties possibles, davant d'una climatologia adversa, a l'hora de
protegir la capa de cobriment del ferm de la carretera.

4. PROGRAMA D'ACTUACIONS A LA XARXA DE CAMINS VEÏNALS DE LA COMARCA PER A L'ANY
1995
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 veïnals per a 1995, juntament amb les
corresponents bases per a la seva execució i el dictamen favorable de la
Comissió informativa de l'àrea; el programa inclou, en primer lloc, totes
aquelles actuacions que s'ha considerat prioritàries de realitzar al llarg de
l'exercici juntament amb d'altres projectes que es mantenen en reserva esperant
de poder obtenir noves fons de finançament, d'incrementar les existents o que
resultin fallides algunes de les actuacions previstes en primer lloc; també es
contemplen sengles dotacions destinades, cadascuna d'elles, a obres de
conservació i a despeses addicionals pel pagament de projectes, direcció
d'obres, topografia i control de qualitat.
Sotmès el programa a votació, el plenari corporatiu, en congruència amb el
dictamen de la Comissió Informativa d'Infrastructures i plenament conforme amb
els criteris seguits en la seva formació, per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el Programa d'actuacions a la xarxa de camins
veïnals de la comarca per a l'any 1995, un dels exemplars del qual figura com a
annex del present acord, per un import de 150.550.000 PTA.
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 termini expositori
sense que s'hagi interposat cap al.legació, reclamació o suggeriment, l'acord
inicial d'aprovació esdevindrà definitiu.
Tercer. Acollir-se aquest Consell Comarcal a la subvenció que, per al
finançament d'aquest programa, assigni, en el seu dia, la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, i comprometre's
expressament a realitzar les actuacions objecte de la subvenció.

5. APROVACIÓ INICIAL DEL "PROJECTE DE LA CARRETERA D'ACCÉS A CAVA". PLEC DE
CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA DE CONCURS
Vist

l'informe

del

secretari

general

respecte

a

la

consideració

d'aquest

projecte com a obra ordinària i, per tant, sotmès al tràmit d'aprovació dels
articles 218 i 219 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d'infrastructures,
El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents a
la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment, amb la consideració d'obra comarcal ordinària, el
projecte d'obres anomenat "Arranjament i pavimentació de l'accés a Cava"
inclosa al Programa comarcal de camins per a l'any 1995 i amb un pressupost
d'execució per contracta de 48.963.478 PTA.
Segon. Sotmetre a informació pública, durant un termini de trenta dies, el
projecte d'obra aprovat, de conformitat amb el que preveu l'article 219.2.c.)
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, fent
constar que, si transcorregut aquest període de temps no se n'ha formulat cap
reclamació o al.legació, restarà aprovat definitivament sense necessitat de
fer-ho de forma expressa.
Tercer. Facultar la senyora presidenta d'aquest Consell Comarcal perquè
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels
precedents acords.
Alhora,
Instruït l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs
públic, de l'obra anteriorment ressenyada, de la qual s'ha elaborat el
corresponent projecte tècnic redactat per l'enginyer de camins de la plantilla
d'aquesta corporació, senyor Francesc Fabra i Grau.
Redactats els plecs de clàusules administratives particulars i facultatives o
tècniques, i trobats conformes,
Vistos els informes del tècnic superior de la corporació, Sr. Gurrera, sobre la
conveniència d'acudir al procediment de concurs en l'adjudicació d'aquesta
obra, així com del secretari i de l'interventor habilitat de l'entitat.
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa
d'Infrastructures, per unanimitat dels 19 membres corporatius presents a la
sessió adoptà els següents ACORDS:
Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques
de l'obra anomenada "Arranjament i pavimentació de l'accés a Cava" pertanyent
al municipi del mateix nom.
Segon. Disposar la publicació d'un extracte de l'esmentat plec de clàusules
administratives, durant un termini de 30 dies, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, perquè es
puguin presentar reclamacions, que seran resoltes per la corporació.
Tercer. Convocar concurs per a l'adjudicació de l'obra abans esmentada, amb un
pressupost d'execució per contracta de 48.963.478,- PTA, IVA inclòs, i publicar
simultàniament l'anunci de licitació en la forma prevista a l'article 122.2 del

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i procedir a la tramitació
corresponent fins a l'adjudicació de l'obra.

6. EXPEDIENT SOBRE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Per unanimitat, s'aprova de donar conformitat a l'acta de recepció definitiva
de l'obra "Pavimentació de l'accés a Argolell des de la Farga de Moles",
signada per la Sra. presidenta de la corporació, l'enginyer de la plantilla
director de l'obra, senyor Gurrera Lluch, i l'entitat contractista M y J Gruas
SA.
Tanmateix, s'acorda iniciar expedient per a la cancel.lació de l'aval que té
constituït davant d'aquesta corporació l'esmentada empresa com a garantia de la
correcta execució de l'obra.

7. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ
PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

DE

L'EXERCICI

1995.

PLANTILLA

DE

Es presenta a la consideració del Ple el Pressupost general de la corporació
per a l'exercici de 1995 que comprèn: a) el de la pròpia entitat, degudament
dictaminat i amb l'informe de l'interventor de fons comarcal i b) l'estat de
previsions d'ingressos i despeses de la societat pública mercantil Iniciatives
Alt Urgell SA. Juntament amb el pressupost, es presenta també a examen del
plenari la plantilla de personal de la corporació que ha de ser aprovada
simultàniament en la mateixa sessió, així com la relació de llocs de treball.
El ponent de l'àrea de finances, senyor Vila i Baraut, llegeix el dictamen
aprovat per la Comissió i explica, a grans trets, les notes que caracteritzen
el pressupost d'enguany i les principals diferències respecte al de l'exercici
anterior, la qual cosa resumeix en els següents punts:
1) Increment de les seves xifres globals en l'ordre d'un 9,47 %
2) Pel que fa l'estat de despeses:
a) Augment de les despeses de personal en un 9,98 % conseqüència de l'increment
lineal del 3,5 % que experimenten per a enguany les retribucions del
funcionariat i de determinades variacions que afecten a la plantilla de
personal.
b) Increment de les despeses en béns corrents i serveis en l'ordre d'un 17,42 %
en consonància amb la normal evolució de l'IPC i del preu dels serveis
prestats.
c) Disminució dels crèdits destinats a inversions reals en un 12,13 %.
d) Increment de les transferències de capital en un 40,51 % ja que, per a
aquest exercici, i deixant apart les assignacions del Pla d'Obres i Pla
Específic, destaca una important partida de 170,7 milions de pessetes
destinada al finançament del Programa comunitari de l'objectiu 5b.
Altres aspectes destacables són, a judici del ponent, la sèrie de programes i
actuacions que es preveuen de dur a terme al llarg de l'exercici i que es poden
resumir de la següent manera:
1) Consolidació del Centre d'atenció a la infància i del Consell Consultiu de
la Vellesa
2) Consolidació de les competències en matèria de joventut
3) Creació d'una Oficina d'informació a la dona
4) Consolidació del transport a la demanda

5) Posada en funcionament del Centre integrat
(CITA)
6) Desenvolupament del programa PERU (Programa
7) Promoció socioeconòmica de la comarca: ruta
l'etnografia local i ruta del romànic
8) Consolidació del programa de camins, eix
econòmic de la comarca.

de telecomunicacions avançades
electrificació rural i urbana)
turístico-cultural a partir de
principal del desenvolupament

En resum, el pressupost de 1995 representa, en opinió del Sr. Vila, una línia
de continuïtat en la consolidació del Consell com a instància administrativa
prestadora de serveis i com a instrument necessari d'ajuda i col.laboració amb
els municipis de la comarca.
Tot seguit, la Sra. presidenta obre el corresponent debat i pren la paraula, en
primer lloc, el portaveu del grup corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs,
el qual, després de significar la importància que el tema del pressupost
representa per al desenvolupament de l'entitat i referir-se a la reserva del
seu grup en el dictamen aprovat majoritàriament per la comissió, remarca el fet
de mantenir-se aquest pressupost en la mateixa línia continuista d'exercicis
anteriors i en la fidelitat a les directrius marcades per als consells
comarcals; aquesta línia, diu el conseller, dista molt de la concepció que té
el grup corporatiu del PSC respecte del que ha de ser el pressupost d'un
organisme que caldria reconduir a un àmbit de major austeritat i de pretensions
més reduïdes, adreçat, fonamentalment i sense cap afany de protagonisme, a
donar suport tècnic i prestar la col.laboració necessària als ajuntaments,
principalment a aquells mancats dels mitjans i recursos necessaris per a dur a
terme serveis que ultrapassen les seves possibilitats, fugint de la temptació
d'entrar en una dinàmica perillosa d'activitats el final de la qual no es veu
gens clar. En aquest sentit, constata el fet de com són d'aparents la majoria
de les xifres del pressupost, ja que, dels 833 milions del seu muntant global
d'ingressos, quasi bé 300 milions són de recursos extrapressupostaris que en
primera instància rep el Consell per a distribuir posteriorment entre els
municipis de la comarca, amb els consegüents problemes que aquesta duplicitat
de tràmits representa per als ajuntaments davant les demores en el lliurament
de fons que tot sovint s'ocasionen; d'altra banda, diu el senyor Mas, si
d'aquest diferencial (534 milions) restem les inversions, resulta que quasi la
meitat de la despesa es destina a personal, sobre la base d'un creixement poc
racional de la plantilla. Destaca també el senyor Mas dos aspectes que, en la
seva opinió, criden l'atenció tractant-se d'una entitat de recent creació i
mancada de recursos propis:
1) L'alt percentatge d'endeutament de la corporació comarcal que arriba ja a
ser del 21 % dels recursos ordinaris del pressupost entre amortitzacions i
interessos.
2) El considerable cost que representen els 5,5 milions de pessetes invertits
els darrers quatre anys per al finançament de partits polítics.
Pel que fa a la gerència, critica el senyor Mas el fet insòlit que representa
que el Consell Comarcal hagi deixat sense cobrir, des de fa més de dos anys,
aquest lloc de treball de gerent tot i tractar-se d'un òrgan necessari segons
la llei comarcal; en canvi, l'equip de govern, diu, s'ha permès el luxe de
mantenir amb caràcter d'eventual un assessor de Presidència, càrrec que
continua contemplat al pressupost amb una dotació parcial de dos mesos; el
senyor Mas sol.licita, al respecte, una explicació d'aquesta situació.

Entra, seguidament, el senyor Mas en l'examen puntual d'un conjunt d'aspectes
del pressupost per a fonamentar la seva falta de rigor i la contradicció que
s'observa en determinades partides de l'estat de despeses; els punts objecte de
crítica es poden resumir en els següents:
a) Considera impròpia, per desmesurada, la xifra de 76 milions de pessetes
destinada a la creació d'un centre integrat de telecomunicacions, projecte que,
al seu parer, no deixa de resultar interessant però que en aquests moments
constitueix un veritable luxe per a una entitat que té davant seu d'altres
prioritats més importants com són les de dedicar més recursos als pobles més
necessitats i de millorar la qualitat de vida dels seus habitants
b) Observa una falta de rigor en la consignació destinada a l'àrea comarcal de
turisme en no contemplar-se una dotació paralel.la per a despeses de
conservació, i lamenta que en aquest tema s'hagi deixat perdre una ocasió única
de poder introduir una línia de col.laboració amb l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell evitant duplicitats.
c) Considera lamentable i poc seriós presentar un estat de previsions tan pobre
com el que aporta l'empresa pública IAUSA, la qual continua en la mateixa línia
de precarietat de l'exercici anterior malgrat els bons desitjos de noves
iniciatives; per la qual cosa, i davant d'aquesta manca d'idees, entén que fóra
més lògica una dimissió en bloc de tot el Consell d'Administració.
d) Contradicció i manca de coherència en l'actitud d'alguns consellers del grup
majoritari de govern respecte a les crítiques que varen plantejar recentment
com a membres corporatius de l'ajuntament d'aquesta ciutat i que no es
corresponen amb la línia d'actuació seguida en el pressupost comarcal; el
conseller fa referència a tres punts concrets : 1. Absència de dotació de cap
mena en concepte d'ajudes al tercer món quan en l'altre fòrum es demanava
dedicar un 0,7 % dels recursos pressupostaris 2. Crítica a la taxa
d'endeutament de l'altra corporació local quan aquí representa pràcticament el
doble 3. Crítica a l'escàs marge de temps disponible per estudiar el Pressupost
municipal quan aquí el termini va quedar reduït a la meitat.
e) Pel que fa a la important dotació que el pressupost destina a les rutes
turístico-culturals, demana el conseller que no es facin actuacions tan
significades de forma unilateral i aïllada, i sense comptar amb l'activa
col.laboració dels ajuntaments de la comarca.
En resum, el conseller finalitza la seva intervenció ratificant les paraules
dites al començament de la seva intervenció sobre la línia continuista que
manté el pressupost d'enguany i que no es correspon amb els plantejaments que
defensa el grup corporatiu que representa; per aquesta raó, diu, el vot del
grup al pressupost serà en contra.
En torn de contestació, el conseller ponent de l'àrea, senyor Vila i Baraut,
comença per deplorar el mal estil del senyor Mas en l'última part de la seva
intervenció anterior, al tractar de barrejar problemes que pertanyen a d'altres
institucions i de fer crítiques comparatives totalment improcedents i que estan
fora de lloc; considera això una falta elemental de respecte vers una assemblea
la majoria dels membres de la qual són totalment aliens als problemes que
puguin plantejar-se a nivell d'un ajuntament concret i demana al conseller que
s'abstingui en un futur de reiterar qualsevol tipus de referència en aquest
sentit.
Abans de passar la paraula al seu company de grup i membre de la Comissió,
senyor Fierro, el senyor Vila vol deixar puntualitzades dues qüestions que,
segons la seva opinió, el senyor Mas no té gens de clares.

a) Tema assessor: és evident que la dotació consignada en el pressupost per
aquest concepte es limita a un termini de dos mesos, atès que al senyor Pérez
Verdaguer li quedaven per concloure alguns treballs ja iniciats i la
Presidència ha considerat oportú de prorrogar les seves funcions fins al 28 de
febrer d'enguany.
b) Programa CITA: considera el Sr. Vila que el senyor Mas desconeix totalment
la finalitat d'aquest programa el qual significa una eina important d'ajut per
al desenvolupament dels petits municipis i, àdhuc, s'adreça fonamentalment a la
promoció i foment dels petits empresaris; en definitiva, diu el conseller, es
podrà discutir si s'està o no d'acord amb la inversió, però el que no es pot
discutir és l'enorme profit que la comarca pot treure d'aquest projecte.
El conseller senyor Fierro comença el seu torn de contestació fent palesa
l'actitud de crítica no constructiva que manté el senyor Mas cada vegada que
s'aprova el pressupost comarcal incidint de forma reiterativa en els mateixos
arguments de sempre i propiciant una dinàmica que arriba a convertir-se en un
diàleg de sords. En primer lloc, el conseller vol clarificar tres qüestions
sobre les quals s'incideix, al seu judici, erròniament:
a) Els 300 milions que el senyor Mas considera recursos extrapressupostaris,
cal que siguin inclosos en el Pressupost, com és pràctica comú en la majoria de
consells comarcals i així s'aconsella pels òrgans assessors de l'administració
local.
b) En qualsevol cas, i en contra de l'opinió del senyor Mas, el percentatge que
representen les despeses de personal sobre el muntant global pressupostari és
del 13,8 %.
c) Per al càlcul de la taxa d'endeutament s'ha de partir de bases reals i, en
aquest sentit, s'ha de tenir en compte, tal com es veu a través de les xifres
facilitades per la intervenció comarcal, el total de recursos liquidats per
operacions corrents del darrer exercici liquidat (1993) i el que representa la
càrrega financera per a 1995; conjugant aquestes xifres, es pot comprovar, diu
el senyor Fierro, que el percentatge d'endeutament és només del 6,034 %,
molt distant de l'esmentat pel senyor Mas.
Pel que fa a d'altres arguments de crítica plantejats pel senyor Mas en la seva
intervenció anterior, el senyor Fierro fa les següents consideracions:
a) despeses de personal: guarden la necessària congruència amb l'esfera
d'activitats en què es desenvolupen els serveis a càrrec del Consell Comarcal,
activitats que en la majoria dels casos vénen confiades per altres
administracions
públiques
mitjançant
delegacions
o
convenis,
amb
les
corresponents dotacions econòmiques; no es pot afirmar que es contracta més
personal del que realment es necessita.
b) Programa CITA i tema d'assessor: es ratifica íntegrament sobre aquests punts
en allò dit pel senyor Vila amb motiu de la seva intervenció anterior i recorda
que el lloc de treball s'ha contractat no només per a ser assessor de
Presidència sinó també de tota la corporació.
c) Àrea turística: es recorda, una vegada més, que l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell no va contestar, dins de termini, la consulta sobre la posada a
disposició de terrenys que va fer el Consell Comarcal i que l'única oferta
presentada ha estat la de l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò.
d) IAUSA: Si aquesta empresa no ha començat encara a funcionar ha estat per
manca d'oportunitats, no obstant això, és una eina potencial important que
convé de mantenir a l'espera de possibles projectes i realitzacions que
aconsellin d'utilitzar aquesta forma de gestió.
e) Ajuda al tercer món: la dotació pressupostària destinada a promoció i acció

social permet dedicar una quantitat per aquesta atenció i, en tal sentit,
l'equip de govern accepta la proposta de fer aquesta aportació amb una
quantitat que es podria xifrar en 200.000 pessetes.
f) Rutes turístiques: per part del Consell Comarcal no es fa cap actuació en
aquesta matèria que no tingui l'expressa autorització dels ajuntaments
interessats.
Seguidament intervé el conseller senyor Capdevila Tarradellas per demanar
informació sobre els treballs pendents de realitzar per l'assessor especial,
senyor Pérez Verdaguer, als qual s'havia al.ludit en el curs d'aquest debat; la
senyora presidenta contesta que aquests treballs fan referència al tema de la
xarxa informàtica local, tasca que requerirà un cert temps i que comportarà
segurament la presència esporàdica del senyor Pérez Verdaguer tot i després
d'haver cessat a la plantilla.
En torn de rèplica, el senyor Mas manté la seva postura sobre l'existència de
contradiccions reflectides al pressupost, ratifica la postura del seu grup
respecte a la improcedència d'incloure al pressupost recursos que de fet són
extrapressupostaris, equiparables als que abans s'enquadraven en un compte
anomenat "Valors independents" i assenyala que aquests recursos no han de
servir per a computar el percentatge d'endeutament; pel que fa a la intervenció
del Consell Comarcal com a intermediari en la recepció de subvencions
destinades a finançar el Pla d'obres i específic corrobora l'opinió ja
manifestada anteriorment en el sentit de restar celeritat i eficàcia al procés
propiciant molt sovint demores innecessàries; cita al respecte algun exemple
concret; pel que fa al tema de personal, es limita únicament a dir que del
conjunt de tècnics existents a les diferents àrees de la corporació, és molt
possible que es pogués prescindir d'alguns llocs de treball i respecte a
l'empresa IAUSA reitera la falta total d'iniciatives i que l'estat de
previsions presentat per a l'exercici de 1995, com el de l'exercici anterior
així ho demostra.
Finalment, intervé la Sra. presidenta per a recordar al senyor Mas que el
procediment de lliurament de fons del Pla d'Obres i Pla Específic està regulat
a través d'una normativa d'obligat compliment i, en tal sentit, hauria de
dirigir les seves queixes a d'altres administracions i pel que fa al programa
CITA, ratifica allò dit pel senyor Vila, remarcant l'enorme importància que
aquell té per als ajuntaments, el seu caràcter finalista i el fet d'estar
finançat al cent per cent.
Conclòs el debat, la senyora presidenta sotmet el punt de l'ordre del dia a
votació ordinària.
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se majoritàriament al dictamen de la
Comissió de finances i règim interior, ACORDA, per 15 vots a favor i amb els 4
vots en contra dels consellers del grup corporatiu del PSC:
Primer. Aprovar provisionalment el Pressupost general de la corporació de
l'exercici 1995, integrat per:
a) El de la pròpia entitat, 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).............
2.962.000 PTA
CAPÍTOL 4 (Transferències corrents).............. 245.728.506 "
CAPÍTOL 5 (Ingressos patrimonials)...............
1.001.000 "
CAPÍTOL 7 (Transferències de capital)............ 583.236.215 "
CAPÍTOL 8 (Variació d'actius financers)..........
1.000 "
CAPÍTOL 9 (Variació de passius financers)........
3.000 "
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS.......................... 832.931.721 "

ESTAT DE DESPESES
=================================================================
CAPÍTOL 1 (Consignació efectiva de personal).... 115.106.411 PTA
CAPÍTOL 2 (Despeses funcionament dels serveis)..
92.507.562 "
CAPÍTOL 3 (Despeses financeres)................... 4.679.287 "
CAPÍTOL 4 (Transferències corrents)............
26.134.275 "
CAPÍTOL 6 (Inversions reials)..................
298.517.206 "
CAPÍTOL 7 (Transferències de capital)..........
286.975.804 "
CAPÍTOL 9 (Variació de passius financers)......
9.011.176 "
=================================================================
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES...................

832.931.721 PTA

b) El de la Societat Pública INICIATIVES ALT URGELL SA, per un import total de
32.000 PTA, tant en ingressos com en despeses.
Segon. Aprovar les
l'exercici 1995.

bases

d'execució

del

Pressupost

de

la

corporació

de

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 las haciendas locales, en el benentès 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'n una còpia certificada a la
Subdirección general de la función pública local del Ministerio para las
administraciones públicas, i a la Direcció General d'Administració Local de la
Generalitat.

8. PROPOSTA DE CREACIÓ D'UNA OFICINA COMARCAL D'INFORMACIÓ A LA DONA
Per 15 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions, el Ple del Consell
Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa de Serveis,
ACORDA:
Primer. Aprovar l'informe i proposta de creació d'una Oficina comarcal
d'informació a la dona, amb la finalitat d'intentar dinamitzar i informar al
col.lectiu femení per arribar a millorar la seva qualitat de vida així com
ajudar a assolir els objectius i les perspectives de desenvolupament propis de
la dona; els objectius generals d'aquesta oficina són:
a) Informar, orientar i assessorar dels diferents aspectes importants,
rellevants i que preocupen la dona per arribar a millorar la seva qualitat de
vida.
b) Crear activitats per ocupar el temps lliure, potenciant la creativitat i
l'autonomia personal.
c) Intentar elevar el seu nivell sociocultural amb la realització d'activitats
formatives.
d) Promoure l'associacionisme.
e) Aconseguir la màxima participació de la dona en la vida social de la comarca
amb condicions d'igualtat, apropant-les a una informació que no és al seu
abast.
f) Elaborar i promoure estudis referents a l'àmbit de la dona.
g) Crear i potenciar recursos.
h) Conèixer i coordinar-se amb els recursos existents a la comarca que poden
afavorir la integració social de la dona en la comunitat.
Segon. Aprovar el pressupost elaborat per atendre les despeses de posada en
funcionament i manteniment d'aquesta oficina durant l'any 1995, per un import
de 4.882.554 PTA.

9. CONVENI AMB L'INSTITUT CATALÀ DEL CONSUM PER A LA CREACIÓ D'UN CENTRE
D'INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA ALS CONSUMIDORS (CIAC)
La Sra. presidenta explica l'interès manifestat per la directora de l'Institut
Català del Consum de la Generalitat de Catalunya en el sentit de procedir a la
instal.lació al nostre Consell, seguint la línia marcada per la Comunitat
Europea, d'un punt CIAC, tant per raó del volum de les tasques que en la nostra
comarca s'estan desenvolupant com també per la nostra situació geogràfica.
Partint d'aquestes consideracions, s'ha proposat a aquest Consell Comarcal la
formalització d'un conveni el projecte del qual se sotmet a l'aprovació de la
corporació.
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió
informativa de serveis, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar un conveni amb l'Institut Català del Consum per a la creació a
la nostra comarca d'un Centre d'informació i assistència als consumidors
(CIAC), dependent de l'Agència d'Informació Europea sobre consum, i adscrita a
l'Institut Català del Consum.

Segon. Facultar la senyora presidenta perquè, en nom i representació de la
corporació pugui signar l'esmentat conveni i realitzar les gestions que siguin
necessàries en ordre a la seva plena efectivitat.

10. SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE TURISME
Vista l'Ordre de la Conselleria de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat
de Catalunya de 29 d'abril de 1994, publicada al DOGC núm. 1897, de 16 de maig
de 1994, per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el procediment
per a la concessió de subvencions en el marc del programa de política turística
a entitats públiques i privades sense finalitat de lucre.
Vista la normativa continguda a la secció I, capítol I, articles 1 i 2 de
l'esmentada Ordre, que fan referència a les subvencions susceptibles d'ésser
concedides per accions de promoció.
Atès que és voluntat d'aquest Consell Comarcal continuar en la mateixa línia
d'anys enrera de seguir incrementant per a enguany les accions adreçades a
impulsar l'oferta turística de la nostra comarca a través de l'edició i difusió
de material informatiu.
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa
de Promoció i Foment de l'Activitat Socioeconòmica, ACORDA:
Primer. Aprovar la campanya que s'ha de dur a terme al llarg de 1995 amb vista
a la promoció turística de la comarca, consistent a l'edició del següent
material:
- Edició i publicació d'un vídeo turístic de l'Alt Urgell.
- Senyalització de punts d'interès en el desenvolupament del turisme rural.
- Edició d'un fulletó de residències cases de pagès.
- Elaboració d'un arxiu fotogràfic i reedició de material turístic
(enganxines, pins, etc.).
Segon. Aprovar el pressupost de despeses de la campanya per un import estimat
de 12.200.257 PTA.
Tercer. Acollir-se a la convocatòria d'enguany del Departament de Comerç,
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya i sol.licitar, a la seva
empara, una subvenció del 50 % del cost de la despesa que la campanya comporta,
partint del pressupost que figura com a annex del present acord i conformement
amb la cobertura màxima que assenyala l'article 9 de l'ordre abans esmentada.
Alhora,
Atès que l'article 3, secció 2 del capítol I de la pròpia Ordre de 29 d'abril
de 1994, preveu també una línia d'ajuts per a la creació de noves oficines
d'informació turística i millora de l'eficàcia i funcionament de les existents.
Atès que aquest Consell Comarcal es planteja la necessitat de dur a terme la
segona fase de les obres d'habilitació de l'oficina comarcal de turisme
(remodelació i adaptació de l'espai interior, mobiliari, equipaments i
instal.lacions) i d'adequació de l'àrea annexa (ajardinaments, zona d'esbarjo,

etc.) sobre terrenys cedits per l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò.
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se al dictamen de la Comissió Informativa
de Promoció i Foment de l'Activitat socioeconòmica, ACORDA:
Quart. Aprovar la memòria i pressupost de la inversió a realitzar durant l'any
1995 per a impulsar la 2a. fase de les obres d'habilitació de l'oficina
comarcal d'informació turística, per un import de 12.500.000 PTA.
Cinquè. Acollir-se a la línia d'ajuts que per a aquesta finalitat preveu
l'Ordre de 29 d'abril de 1994 i sol.licitar, a la seva empara, una subvenció
equivalent al 50 % de la despesa a realitzar per tal concepte.
Sisè. Facultar la Il.lma. Sra. Presidenta del Consell Comarcal perquè
formalitzi la corresponent sol.licitud i acompanyi tota la documentació
necessària amb vista a la plena efectivitat de les subvencions demanades per
tots dos conceptes.

11. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 1/95
Per unanimitat, s'acorda ratificar el Decret de la Presidència 1/95, en relació
al nomenament de la consellera, senyora Mercè Cases i Torra, per a formar part,
com a vocal i en representació d'aquest Consell Comarcal, de la Junta
Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de Boumort.

12. ALTRES DECRETS DE PRESIDÈNCIA
Els presents es donaren per assabentats dels decrets i resolucions números 28 a
31, dictats per la Presidència de la corporació durant el període comprès entre
el 27 de desembre de 1994 i el 9 de febrer de 1995.

13. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA
La Sra. presidenta facilita informació sobre els següents assumptes d'interès
comarcal:
- Recordatori als senyors alcaldes presents de la data límit (17 de febrer) per
a trametre al Registre General del Consell Comarcal la documentació relativa a
la convocatòria de subvencions per a la construcció, l'ampliació, el
remodelatge i l'equipament de centres d'atenció primària i consultoris locals,
així com també la data del 13 de març per acollir-se al programa PERC-95.
- Informa sobre l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat
de Catalunya adreçada a empreses, associacions i entitats públiques, per la
qual s'estableixen incentius a la inversió en el sector artesanal i es crea una
línia de subvencions per al foment de l'artesania; recorda que el termini per
acollir-se a aquesta Ordre finalitza el 30 de juny.
- Informa que ha estat aprovat definitivament per la Comunitat europea el
programa Objectiu 5b i que el pròxim dia 9 de març vindran a la comarca
representants de la direcció general competent del Departament d'Agricultura

per a explicar les línies d'actuació d'aquest programa i atendre consultes;
recomana als ajuntaments que enllesteixin, si és possible, la documentació de
les obres a incloure per a l'exercici de 1994 i recorda que el servei tècnic de
l'àrea comarcal de promoció i foment és a disposició de tots aquells
ajuntaments que vulguin obtenir informació i assessorament sobre els tràmits
que cal complimentar.
- Informa que de les 67 al.legacions presentades al Pla comarcal de muntanya,
se n'han acceptat 6 íntegrament i 7 parcialment.

14. PRECS I PREGUNTES
El conseller, senyor Capdevila i Tarradellas, fa un prec a la Sra. presidenta
en el sentit de sol.licitar que no es facin més escrits ni declaracions als
mitjans de comunicació en relació al tema del camp de golf; considera que
aquestes actituds creen inestabilitat i poden ferir susceptibilitats; no demana
en aquest sentit cap recolçament per part del Consell Comarcal al camp de golf
del Pla però sí, almenys, evitar de provocar interferències.
Donant contesta a aquest prec, la senyora presidenta nega rotundament que
s'hagin fet declaracions de cap mena ni a la premsa ni a ningú i únicament
afirma haver cursat dues cartes a la Direcció General d'Urbanisme sol.licitant
informació sobre el tema i demanant que es tinguessin en compte els criteris de
prioritat manifestats reiteradament per la pròpia Comissió d'Urbanisme al
projecte de camp de golf d'Aravell, atès que l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet
havia incomplert també el termini dels 9 mesos que se li havien concedit per a
la disponibilitat de terrenys i el començament de les obres; d'aquestes dues
cartes, no se n'ha obtingut cap resposta i únicament s'ha fet constar al
corresponsal del periòdic Regió 7 que al Consell Comarcal li mancava qualsevol
notícia formal sobre el particular sense afegir-se cap ni una declaració més;
cal fer constar, diu la senyora presidenta, que l'única informació rebuda en
aquest Consell Comarcal ha estat una fotocòpia de l'acord tramès per la
Comissió d'Urbanisme a l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet sobre concessió d'un
nou termini improrrogable de 4 mesos per a tirar endavant qualsevol dels dos
projectes que arribés primer a la Comissió amb tots els requisits exigits, amb
l'agravant que el Consell Comarcal ha estat assabentat d'aquest acord dos mesos
després d'haver-se adoptat i, per tant, té raons més que suficients per
queixar-se del tracte discriminatori.

ASSUMPTES DECLARATS D'URGÈNCIA FORA DE L'ORDRE DEL DIA
A iniciativa de la Sra presidenta, i mitjançant l'assentiment unànime de tots
els membres corporatius presents a la sessió, s'aprova de tractar fora de
l'ordre del dia els següents assumptes declarats d'urgència:

15. NOMENAMENT DE REPRESENTANT CORPORATIU A L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA CAIXA
D'ESTALVIS DE MANRESA.
A proposta de la Sra. presidenta s'acorda, per unanimitat, confirmar i
ratificar el conseller i vice-president primer d'aquest Consell Comarcal,
senyor Bonaventura Solans i Navarro, en el càrrec de representant d'aquesta

corporació al si de l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis de Manresa que
es constituirà dintre el primer semestre d'enguany.

16. MODIFICACIÓ DE SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS A PETICIÓ D'ANÒNIMA ALSINA
GRAELLS DE AUTO TRANSPORTES.
Vista la documentació tramesa per la Societat Anònima Alsina Graells d'Auto
Transports en demanda a la Direcció General de Transports de la Generalitat de
Catalunya (Subdirecció General d'Explotació) de l'oportuna autorització per a
modificar les expedicions, el calendari i els horaris dels serveis parcials
corresponents a la concessió de servei públic regular de transport de viatgers
per carretera Barcelona-Eth Pont de Rei-Puigcerdà amb filloles (V-3193:b-L-70),
de la seva titularitat,
Dins del termini d'audiència concedit a aquesta corporació a l'empara de
l'article 62 del Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers
per carretera mitjançant vehicles de motor, el Ple del Consell Comarcal, per
unanimitat i a proposta de la Sra. Presidenta, ACORDA:
- Acceptar i donar la seva expressa conformitat a la proposta de modificació
presentada per la SOCIETAT ANÒNIMA ALSINA GRAELLS DE A.T., pel que fa
específicament al servei públic regular de transport que afecta al territori de
la nostra comarca, fent constar, no obstant, la següent esmena:
- L'itinerari de la línia Coll de Nargó-La Seu d'Urgell-concessió V-3193:b-L70, (U-219) de Barcelona-Eth Pont de Rei-Puigcerdà) hauria d'estendre's, per
raons d'interès públic, fins a la localitat d'Oliana (Oliana-La Seu d'Urgell;
La Seu d'Urgell-Oliana), tot i respectar-se els horaris previstos de sortida i
arribada.

17. SUBVENCIONS INEM
Vista l'Ordre de 2 de març de 1994 (BOE de 14-3-94), per la qual s'estableixen
les bases per a la concessió de subvencions per l'Instituto Nacional del Empleo
(INEM), en l'àmbit de col.laboració amb les corporacions locals, per a la
contractació de treballadors desocupats en la realització d'obres i serveis
d'interès general i social.
Ateses les necessitats que s'han de cobrir a la comarca durant el present
exercici mitjançant l'esmentada col.laboració amb l'INEM, i si es considera que
els projectes elaborats per les diferents àrees d'actuació comarcal responen
als objectius que es pretenen assolir amb la contractació d'aquest personal
aturat.
El Ple del Consell
unanimitat, ACORDA:

Comarcal,

a

proposta

de

la

Sra.

presidenta,

i

per

Primer. Aprovar, en consonància amb els informes tècnics que s'acompanyen a
l'expedient i que figuren com a annex d'aquest acord, els programes previstos
per aquesta corporació comarcal per a l'exercici de 1995, en l'àmbit de la
col.laboració INEM-CORPORACIONS LOCALS per a la realització d'obres i serveis

mitjançant la contractació de treballadors desocupats, i en el marc dels
objectius de promoció de l'ocupació que preveu l'Ordre Ministerial de 2 de març
de 1994, reguladora de les bases per a l'atorgament de subvencions.
Tercer. Facultar la Sra. presidenta del Consell Comarcal perquè trameti a
l'INEM la corresponent sol.licitud de subvencions i documentació preceptiva,
per tal que aquesta corporació pugui acollir-se, en les seves actuacions
programades, als beneficis establerts en les bases de col.laboració previstes
per l'esmentada Ordre Ministerial de 2-3-1994.

18. SUBVENCIÓ EN MATÈRIA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR I A L'USUARI
El conseller, senyor Ventura Roca, com a president de la Comissió de Serveis
Públics informa sobre l'Ordre de 7 de febrer de 1989, del Departament de
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC núm.
1114
(3-3-89), per la qual s'estableixen els criteris de distribució i el
procediment per a la concessió de subvencions a les corporacions locals en
matèria d'informació al consumidor i usuari, a l'empara de la qual s'ha
elaborat i aprovat per la Comissió de l'àrea el programa i pressupost de
despeses de les actuacions previstes per a enguany en relació a l'orientació de
l'esmentada campanya, per al finançament de la qual es demana una subvenció de
3.058.556 pessetes, equivalent al 50 % del cost total pressupostat.
Ateses les necessitats que en l'àmbit d'aquesta àrea d'activitats
s'han de cobrir per la corporació al llarg del corrent exercici,
correcta la previsió de conceptes i de despeses que, mitjançant
s'acompanya a la instància cursada a la Direcció General de Consum i
de Mercat,

i serveis
i trobant
l'annex A
Disciplina

El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres corporatius presents a la
sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar el pressupost de despeses de les activitats a dur a terme per
aquest Consell Comarcal durant el corrent exercici, en matèria d'informació al
consumidor i a l'usuari l'import del qual és de 6.117.113 PTA.
Segon. Demanar, a l'empara de l'esmentada Ordre, una subvenció de 3.058.556
PTA, equivalent al 50 % de la despesa total prevista per a l'exercici.

19. CONVENI MARC AMB L'INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA
Per unanimitat, i a proposta de la Presidència, el Ple ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni marc de col.laboració entre l'Institut Català
d'Energia del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya
i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'objectiu del qual és de trobar una
línia de col.laboració entre ambdues institucions per impulsar la realització
conjunta de projectes i actuacions en l'àmbit de l'ús racional de l'energia i
de l'optimització de la gestió municipal.
Segon. Facultar la Sra. presidenta del Consell Comarcal perquè, en nom i
representació d'aquesta corporació, formalitzi i signi amb el Sr. director de

l'Institut Català d'Energia (ICAEN) l'esmentat conveni i verifiqui quantes
gestions siguin necessàries en ordre a la plena operativitat i eficàcia de les
actuacions a realitzar a l'empara del dit conveni.

20. SUBVENCIONS DESTINADES AL RESTABLIMENT D'OBRES I SERVEIS DE COMPETÈNCIA
MUNICIPAL DANYATS PELS AIGUATS
Vista l'Ordre de 29 de desembre de 1994, (DOGC núm.1998, de 16-1-95), del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sobre el procediment
de tramitació de les subvencions destinades al restabliment de les obres i els
serveis de competència municipal danyats pels aiguats.
Atès que les actuacions que han de ser objecte de finançament a l'empara dels
ajuts previstos a l'esmentada Ordre, s'adeqüen a la tipologia de serveis que
recull l'article 64 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim
local de Catalunya, per raó de tractar-se d'obres d'arranjament d'accessos a
nuclis de població, competència que, pel que fa a les vies d'accés de
titularitat municipal, exerceix el Consell Comarcal per delegació dels propis
ajuntaments de la comarca.
Atès que les obres a realitzar responen, per tant, a la necessitat de reparar i
de refer en condicions normals al trànsit diverses vies locals d'accés que han
quedat seriosament danyades pels aiguats de la passada tardor.
Atesa la urgència de restablir, al més aviat possible, aquests vials danyats al
seu estat normal de trànsit, pels perjudicis i dificultats de tota mena que
l'actual situació provoca, principalment per als veïns més afectats i usuaris
habituals, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat i a proposta de la
Presidència, ACORDA:
Primer. Aprovar les actuacions a realitzar per aquest Consell Comarcal per al
restabliment de les obres i els serveis danyats pels aiguats i que es concreten
en les següents, d'acord amb les memòries valorades i projectes lliurats pels
serveis tècnics de la corporació, amb expressió del seus respectius
pressupostos:
1. Arranjament dels danys causats pels aiguats del mes de novembre de 1994 a
l'accés de Sallent (Coll de Nargó)
Pressupost .................................... 2.415.313 PTA
2. Arranjament dels danys causats pels aiguats del mes de novembre de 1994 a
l'accés de Castellàs del Cantó (Valls d'Aguilar)
Pressupost .................................... 5.492.643 PTA
3. Arranjament dels danys causats pels aiguats del mes de novembre de 1994 a
l'accés d'Ars (Valls del Valira)
Pressupost .................................... 1.047.116 PTA
4. Arranjament dels danys causats pels aiguats del mes de novembre de 1994 a
l'accés d'Argolell (Valls del Valira)
Pressupost ...................................
1.944.928 PTA

TOTAL PRESSUPOSTOS ..........................

10.900.000 PTA

Segon. Sol.licitar, a través de la delegació territorial del Govern de la
Generalitat i a l'empara de l'Ordre de 29 de desembre de 1994 abans esmentada,
els ajuts econòmics necessaris per a fer front al finançament de les actuacions
de referència.
Tercer. Facultar la Sra. presidenta del Consell Comarcal perquè cursi tota la
documentació preceptiva i verifiqui quantes gestions siguin menester per a la
plena efectivitat dels esmentats ajuts.

La senyora presidenta aixeca la sessió a les 23,45 hores, de la qual, com a
secretari estenc aquesta acta.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859147 al
núm. 859164, i comprèn un total de 18 folis, numerats del 2 al 19.
La Seu d'Urgell, 10 de març de 1995
EL SECRETARI

