DILIGÈNCIA. Per fer constar que l'acta que a continuació es transcriu,
correspon a la sessió celebrada el dia 9 de març de 1995, ha estat aprovada pel
Ple del Consell Comarcal en sessió de data 20 d'abril de 1995 i, per un error
de transcripció no ha estat traslladada al llibre d'actes en el lloc que li
pertocava. Certifico
La Seu d'Urgell, 30 de desembre de 1995
EL SECRETARI

A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 9 de març 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 celebrar sessió ordinària de
primera convocatòria. Presideix la titular, Illma. Sra. Ma. Dolors Majoral i
Molinè i hi concorren els següents consellers:
-

Jesús Fierro i Rugall
Ramon Graell i Hernàndez
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 Sarri i Vila
Josep Puigdemasa i Ribó
Jordi Sinfreu i Pascuet
Antoni Capdevila i Tarradellas
Mercè Cases i Torra

Assistits del sotasignant 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 Bastida i Obiols, alcalde d'Estamariu
Joan Blasi i Planes, alcalde de Valls del Valira
Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó
Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, comprovat pel Sr.
secretari l'existència del quòrum necessari perquè pugui ser vàlidament
iniciada, es passa, 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. PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE L'ACCÉS D'AGUILAR A NUNCARGA
El conseller president de la Comissió informativa d'Infraestructures, senyor
Solans i Navarro, presenta a la consideració dels presents el projecte de
l'obra "Arranjament i pavimentació d'un tram del camí d'accés a Nuncarga des
d'Aguilar de Bassella", inclosa al Programa d'actuacions a la xarxa de camins
veïnals de la comarca, any 1995.
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 d'Infraestructures,
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 d'un tram del camí
d'accés a Nuncarga des d'Aguilar de Bassella", inclosa al Programa comarcal de
camins per a l'any 1995 i amb un pressupost d'execució per contracta de
8.091.756,- pessetes.
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 s'ha formulat cap
reclamació o al.legació al mateix, 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.

3. SUBVENCIO DERIVADA DELS AIGUATS D'OCTUBRE I NOVEMBRE DE 1994
Vista la Resolució de 16 de febrer de 1995 (DOGC núm. 2015 de 22-2-1995) del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sobre atorgament de
subvencions a les corporacions locals afectades pels aiguats esdevinguts els
mesos d'octubre i novembre de 1994.
Atès que, a l'empara de la Resolució esmentada, aquest Consell Comarcal ha
estat destinatari d'una subvenció de 451.530 ptes per atendre les despeses
extraordinàries sol.licitades a l'empara de l'article 3.2.a) del Decret
268/1994, de 14 d'octubre, per tal de fer front a l'actuació immediata en els
dies del sinistre.

Conformement amb el que determina l'article 3 de la Resolució de 16 de febrer
de 1995 i, a proposta de la Sra. presidenta, el Ple del Consell Comarcal, per
unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar les actuacions immediates dutes a terme en aquesta comarca, amb
caràcter extraordinari, amb motiu dels aiguats esdevinguts els mesos d'octubre
i novembre de 1994.
Segon. Fer constar que la despesa realitzada per aquesta causa manté una total
adequació amb la magnitud del sinistre.
Tercer. Trametre certificació d'aquest acord a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat, segons el que determina l'article l'article 3 de la
Resolució abans esmentada.

4. OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO 1995
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal, en sessió del passat 9 de febrer
d'enguany, aprovà la plantilla de places reservades a funcionaris i personal
laboral, juntament amb el pressupost comarcal per a l'any 1995.
Atès que els articles 56 i següents del Reglament del personal al servei dels
ens locals estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública
d'ocupació per poder convocar les proves selectives d'accés a les corresponents
vacants.
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any
1995, les places vacants de les quals es fa l'oferta, es troben degudament
dotades en el pressupost comarcal vigent.
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió informativa de Finances
i Règim Interior, i per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la
sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 1995, del personal al
servei d'aquest Consell Comarcal, que s'adjunta com a annex d'aquest acord, i
que inclou totes les vacants dotades per aquest any, de conformitat amb els
articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim
local, 128 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56
i següents del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per
Decret 214/1990.
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de
l'esmentat Reglament del personal al servei dels ens locals.
Tercer. Facultar a la Sra. presidenta del Consell perquè suscrigui els
documents que siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en
especial perquè trameti comunicació dels mateixos al Ministeri per a les
Administracions Públiques i una còpia de l'oferta a la Direcció General
d'Administració Local.

5. BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR UNA PLAÇA DE DIPLOMAT/DA EN TREBALL
SOCIAL
Són presentades a l'examen del membres corporatius presents a la sessió les
bases redactades conjuntament per la tècnica coordinadora de l'àrea de serveis
socials i pel secretari general de la corporació, per a proveir, mitjançant
concurs de mèrits i en règim de contractació laboral temporal, una plaça de
diplomat/da en treball social adscrita als equips bàsics d'atenció primària de
la comarca.
La presidenta de la corporació, Sra. Majoral, fa una exposició dels antecedents
que concorren en aquesta convocatòria arran de la vacant que es produirà
properament com a conseqüència del cessament voluntari d'una de les assistentes
socials integrants dels equips bàsics d'atenció primària de la comarca i
manifesta que és palesa la necessitat de procedir amb la màxima urgència a la
cobertura d'aquest lloc de treball a fi de no deixar dasatesa del servei una
part de la comarca.
Els presents, en trobar correctes i ajustades a
característiques del lloc de treball a proveir
presentades, per unanimitat ACORDEN:

la legalitat i a les
les bases de concurs

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 de diplomat/da en
treball social, adscrit a l'equip bàsic de professionals d'atenció primària
d'aquesta comarca, amb el dret a percebre la retribució anual que per aquest
lloc de treball figura en el mòdul referencial econòmic de l'annex núm. 1 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 i tauler d'edictes de la
corporació, així com un extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya .

6. CONVENI DE VISAT TIPUS "B" ENTRE
D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS

EL

CONSELL

COMARCAL

I

EL

COL.LEGI

La Sra. Presidenta informa que, amb motiu de les converses mantingudes amb la
representació del Col.legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, amb vista a
cobrir adequadament els rics de responsabilitat civil professional i
d'assegurança d'accidents en favor dels dos enginyers de camins col.legiats de
la plantilla, s'ha fet palesa la conveniència de subscriure amb l'esmentat
col.legi un conveni de visat tipus "B", pel qual el Consell Comarcal, com a
entitat pública, es compromet a realitzar el visat de tots els treballs
confiats als esmentats tècnics (projectes, direccions d'obra, etc) rebent, en
contrapartida, les següents contraprestacions:
a) El pagament en concepte de drets de visat en favor del Col.legi es reduirà
al 8% de l'import corresponent a l'aplicació de les tarifes oficials.

b) Per a la cobertura de la responsabilitat civil dels enginyers actuants, el
Consell Comarcal abonarà el 42% de la quota col.legial, que és la part
proporcional destinada a cobrir l'assegurança de resposabilitat civil
professional i l'assegurança d'accidents en la seva modalitat mínima, no
obstant el qual s'ha considerat convenient de pactar una ampliació voluntària
de la cobertura de la pòlissa fins a 100.000.000 de pessetes per sinistre amb
una reducció de la franquícia d'1.000.000 de pessetes.
Conjugant tots aquets factors, i un cop estudiades minuciosament d'altres
ofertes presentades per diverses companyies asseguradores, la Sra. presidenta
considera que la proposta del Col.legi d'Enginyers és la que ofereix uns majors
avantatges quant a cobertura i economicitat, raó per la qual sotmet a
l'aprovació de la corporació en Ple el corresponent projecte de conveni .
I el Ple del Consell Comarcal, conscient que la proposta presentada satisfà
ampliament, en aquesta matèria, els interessos de la corporació comarcal, en
congruència amb el dictamen favorable de la Comissió informativa de Finances i
Règim Interior i adherint-se a l'informe de Presidència, per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni de visat tipus "B" a formalitzar entre aquest
Consell Comarcal i el Col.legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, amb vista
a tenir convenientment coberta la responsabilitat civil professional i
l'assegurança d'accidents dels dos enginyers superiors de la plantilla de
personal d'aquesta corporació.
Segon. Facultar àpliament la Sra. presidenta perquè, en nom i representació de
la corporació, formalitzi i signi l'esmentat conveni i verifiqui quantes
gestions siguin necessàries en ordre a la seva eficàcia.

7. REGLAMENT PER A L'US DE LA LLENGUA CATALANA AL CONSELL COMARCAL DE L'ALT
URGELL
Fou presentat a la consideració del Plenari corporatiu el projecte de Reglament
per a l'ús de la llengua catalana al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, redactat
per la tècnica adscrita al Consorci per a la normalització lingüística de la
comarca, conjuntament amb el secretari general de la corporació.
La presidenta, senyora Majoral, ressalta la conveniència de disposar d'un text
reglamentari que tipifiqui una normativa de detallada d'aplicació i que doni
suport jurídic a una situació ja consolidada en la pràctica al nostre Consell
Comarcal pel que fa a l'ús normalitzat de la llengua pròpia de Catalunya com a
vehicle normal d'expressió oral i escrita tant a nivell intern com a nivell de
comunicació externa, i assenyala que el text d'aquest Reglament presenta un
contingut molt similar al que varen aprovar d'altres consells comarcals i
entitats locals en general, tret d'algunes esmenes que la Comissió de l'àrea ha
cregut convenient d'introduir.
Sotmès a discusió el punt de l'ordre del dia, intervé el conseller portaveu del
grup corporatiu del PSC, senyor Mas i Bentanachs, per a manifestar l'ahesió del
grup al reglament esmentat i expressar, això no obstant, la necessitat de ser
tolerants en aquests temes, de tenir cura de no fer una interpretació massa
rígida del Reglament a l'hora d'aplicar-lo i d'evitar de caure en situacions

que, a vegades, podrien semblar, fins i tot, ridícules. Dit això, el senyor Mas
anuncia que el vot del seu grup és favorable a l'aprovació del Reglament.
En conseqüència, la Presidència declara aprovat, per unanimitat, el següent
ACORD:
"Vist el projecte de Reglament per a l'ús de la llengua catalana redactat
conjuntament amb el servei de català del Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
Ateses les esmenes proposades per la Comissió de Govern al text inicialment
elaborat.
En ús de la potestat reglamentària que com a entitat territorial té atribuïda
aquesta corporació per l'article 4 de de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, i conformement amb els tràmits de
procediment que preveuen els articles 49 de la Llei bàsica esmentada i 162 de
la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Sra. presidenta i per unanimitat
dels 15 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament per a l'ús de la llengua catalana a la
comarca de l'Alt Urgell, un exemplar del qual s'adjunta com a annex del present
acord .
Segon. Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de 30 dies,
perquè
les
persones
interessades
puguin
presentar
reclamacions
i/o
suggeriments, en el benentès que, si durant l'expressat termini de trenta dies
no s'hi presenta cap al.legació, l'acord inicialment adoptat esdevindrà
definitiu.
Tercer. Continuar tots el tràmits preceptius que assenyala la normativa vigent
fins a la publicació íntegra del text definitiu del Reglament

8. SOLLICITUD D'UN AJUT ECONÒMIC A LA DIRECCIÓ DEL PARC NATURAL CADÍ-MOIXERÓ
Atès que, a través dels òrgans directius dels parcs naturals de Catalunya, el
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
atorga als consells comarcals i a d'altres entitats locals ajuts econòmics fins
a 2.000.000 de pessetes per a emprendre actuacions relatives a la dignificació
i millora dels espais territorials delimitats per les àrees d'influència dels
parcs.
Atès que una bona part del territori d'aquesta comarca s'assenta dins la zona
delimitada pel Parc Natural del Cadí-Moixeró i que el Consell Comarcal té
previstes per a enguany un conjunt d'actuacions adreçades a millorar la imatge
de determinats indrets de la muntanya de cara a dignificar el seu entorn
paisagístic i promoure l'atracció turística de la zona.
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió informativa
de Promoció i Foment de l'Activitat Socioeconòmica i a proposta de la Sra.
presidenta, per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la sessió,
ACORDA:

- Sol.licitar al consell directiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró la
concessió d'un ajut econòmic de 2.000.000 de pessetes destinades a promoure
miradors i zones d'ajardinament i esbarjo en determinats indrets de muntanya
ubicats dins de l'àrea d'influència del Parc.

9. RATIFICACIÓ DE L'INFORME DE LA COMISSIÓ DE GOVERN REFERENT A SOLLICITUDS DE
VARIS AJUNTAMENTS PER ACOLLIR-SE A SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE CENTRES D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA I CONSULTORIS MÈDICS
Per unanimitat, els presents acordaren ratificar l'acord de la Comissió de
Govern de data 2 de març d'enguany, pel qual s'informaven favorablement les
sol.licituds de subvenció cursades per diversos ajuntaments de la comarca al
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, a
l'empara de la Resolució d'aquest Departament publicada al DOGC núm. 1998 de
16-1-1995 i en ordre a la realització d'obres de construcció, ampliació,
remodelatge i equipament de centres d'atenció primària i consultoris locals de
titularitat municipal.

10. DECRET DE PRESIDÈNCIA SOBRE CESSAMENT DEL SR. JOAQUIM PÉREZ I VERDAGUER EN
EL CÀRREC D'ASSESSOR ESPECIAL
El Ple del Consell Comarcal es dóna per assabentat del Decret núm. 3/95 de
Presidència, pel qual i a petició de l'interessat, es resolt d'acceptar, amb
efectes de l'1 de març d'enguany, la renúncia presentada pel senyor Joaquim
Pérez i Verdaguer, de continuar exercint el càrrec d'assessor especial, càrrec
per al qual fou nomenat per Decret de la mateixa Presidència núm. 14/1992 de 12
de novembre.
Igualment, s'acorda transmetre al senyor Joaquim Pérez i Verdaguer l'agraïment
de la corporació en Ple pels serveis prestats durant el període en què va
exercir el càrrec i pel dinamisme que va imprimir en l'estudi i la gestió de
les tasques que li varen ser confiades.

11. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA
- La Sra. presidenta informa sobre l'exposició de cartells de l'Alt Urgell que
es farà properament a la planta baixa de l'edifici del Consell i del primer
premi assolit, que serà editat en forma de postal, i del qual el guanyador
vidrà a fer-se càrrec personalment.
- Anuncia també, per al proper dia 14 de març, la visita del Sr. director
general de Producció i Indústries Agroalimentàries per a la presentació de la
denominació dels productes agroalimentaris de l'Alt Urgell, acte que també
s'aprofitarà per a la presentació de les rutes turístiques de la nostra
comarca.
- Informa sobre la conveniència de cursar un escrit a la Conselleria de
Governació de la Generalitat de Catalunya, seguint la iniciativa d'altres
comarques amb municipis d'escasa entitat poblacional, en el sentit de expressar
la forta preocupació dels seus ajuntaments pel fet d'haver rebut informacions
sobre la injustícia que significaria operar una distribució del fons de

cooperació municipal, la dotació del qual s'està elaborant pel mateix
Departament, sobre la base, en bona mesura, de tenir en compte el criteri de la
població, actitud que creiem molt poc solidària si tenim en compte les greus
mancances financeres que pateixen els petits municipis i que, en el cas de la
nostra comarca es veuen molt més agreujades en haver de prestar serveis a veïns
dispersos per diferents nuclis de població (sense comptar amb les masies
aïllades).
La Sra. presidenta invita els senyor alcaldes perquè, de forma collectiva,
signin aquest escrit de manifest.
12. PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l'ordre del dia hi ha les següents intervencions :
- El conseller senyor Mas reitera a la Presidència el prec que ja va fer en una
altra ocasió, en el sentit de considerar necessari i oportú d'adjuntar a la
convocatòria de les sessions plenàries les mocions o propostes incloses a
l'ordre del dia, per tal de poder ser estudiades amb més detall per part dels
senyors consellers. La senyora Presidenta contesta que està totalment d'acord
amb la petició si bé això no és possible en aquells casos en què les mocions es
presentin amb caràcter d'urgència.
- El mateix conseller, senyor Mas, manifesta que el seu grup corporatiu es dóna
per assabentat que la liquidació del Pressupost de l'entitat de l'exercici de
1994 encara no és aprovada i, per tant, s'incompleix la norma de l'article
172.3 de la Llei 39/1988 d'hisendes locals, que diu que les entitats locals
hauran de confeccionar la liquidació del Pressupost abans del dia primer de
març de l'exercici següent.
- El conseller senyor Josep Puigdemasa i Ribó demana a la Presidència que
davant el cúmul d'accidents de trànsit que es succeeixen al tram de la C-1313
entre Organyà i Coll de Nargo, insti de l'òrgan competent de carreteres de la
Generalitat les mesures adients per a incrementar les senyals de limitació de
velocitat en aquella zona i les mesures de seguretat.
ASSUMPTES DECLARATS D'URGÈNCIA FORA DE L'ORDRE DEL DIA:
Aprovada prèviament, per unanimitat, la urgència d'assumptes a tractar fora de
l'ordre del dia, a proposta de la Sra. presidenta el Ple passa a examinar els
següents:
A) SOL.LICITUD DE SUBVENCIO PER A EQUIPAMENTS CULTURALS
Atesa la necessitat d'adquirir aparells i material audiovisual modern capaç
d'ampliar i d'extendre a d'altres èpoques de l'any que no siguin només l'estiu
l'oferta
del cicle cultural cinematogràfic que organitza aquest Consell
Comarcal amb la denominació de "Cinema als pobles", així com de millorar
substancialment la qualitat de les projeccions.
Atesa la necessitat d'adquirir un equip informàtic que permeti la confecció
d'orginals i el disseny de programes i cartells de les diferents activitats
culturals organitzades des del Consell Comarcal o en col.laboració amb
ajuntaments i/o entitats.

Atesa, finalment, la necessitat d'adquirir plafons que puguin ser utilitzats
com a suport de les manifestacions d'activitats artístiques i exposicions que,
tot sovint, organitza o patrocina el Consell Comarcal dins del recinte del
propi edifici seu de l'entitat.
Vista la Resolució de
Conselleria de Cultura
concurs públic per a
inversions en locals o

8 de febrer de 1995 (DOGC núm.2015 de 22-2-1995) de la
de la Generalitat de Catalunya, per la qual es convoca
la concessió de subvencions a entitats locals per a
equipaments amb destinació cultural durant l'any 1995.

Considerant les limitacions econòmiques d'aquesta corporació comarcal per a fer
front al cost de la inversió a realitzar.
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comisió informativa de Serveis i
per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar la inversió per a l'adquisició d'un projector d'audiovisuals
Sharp LCD model XV-1102M, un equip informàtic Apple i 20 plafons per a
exposicions destinats, el primer, al desenvolupament del programa cultural
d'àmbit comarcal "Cinema als pobles"; el segon, a l'elaboració d'impresos de
caire cultural, i l'últim, a facilitar les exposicions de les mostres culturals
que periòdicament organitza o patrocina el Consell Comarcal.
Segon. Aprovar el pressupost total de la inversió, per un import de 3.218.340
PTA.
Tercer. Acollir-se a la convocatòria de subvencions prevista a la Resolució de
8 de febrer de 1995, de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, atès que la inversió programada s'orienta a l'adquisició
d'equipaments amb destinació cultural
Quart. Demanar a la Conselleria de Cultura, a l'empar de la dita convocatòria,
una subvenció d'1.609.170 PTA, equivalent al 50% de la inversió a realitzar.
Cinquè. Facultar àmpliament la Sra. presidenta de la corporació perquè cursi al
Departament de Cultura la corresponent sol.licitud i documentació necessària,
en ordre a poder obtenir la subvenció demanada.
B) SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA I ENERGIA PER A LA INCLUSIÓ D'OBRES
D'ELECTRIFICACIÓ AL PERC 1995
La
Sra.
presidenta
sotmet
a
l'aprovació
del
Plenari
el
programa
d'electrificació rural proposat al Consell Comarcal per la Cia. Productora
Elèctrica Urgelense S.A., pel que fa a les actuacions prioritàries que caldrà
dur a terme durant l'any 1995, i assenyala que, en el marc del conveni de
col.laboració subscrit entre la corporació comarcal i l'empresa esmentada, és
oportú que el Consell Comarcal sol.liciti d'acollir-se a la línia d'ajuts que
té establerta el Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat dins del
Pla d'Electrificació Rural de Catalunya, la convocatòria del qual per a l'any
1995 ha estat publicada al DOGC núm. 2002 de 25-1-1995.
I el Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Presidència i
per unanimitat dels 15 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Donar conformitat als projectes de l'empresa elèctrica Productora
Elèctrica Urgelense S.A., comprensius de les obres de reforma i millora que
s'han d'introduir a les xarxes de mitja i baixa tensió de determinades línies
pertanyents a diferents punts de la zona nord de la comarca, durant l'any 1995,
i que comprenen les següents actuacions:
ACTUACIONS EN MITJA TENSIO:
- Reforma i elevació de tensió de les instal.lacions de MT
d'Arsèguel
i Ansobell
- Millora de la xarxa de MT de la zona de la Farga-Civís, fase 1.
- Reforma del centre de transformació d'Ars

de

la

zona

ACTUACIONS EN BAIXA TENSIO
- Reforma de la xarxa de baixa tensió del sector de les Torres, fase 2.
- Reforma de la xarxa de baixa tensió d'Alàs
Segon. Acollir-se a la línia d'ajuts prevista a l'Ordre de la Conselleria
d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de gener de
1995, per la qual s'aproven les bases per a la inclusió d'obres de generació,
distribució i subministrament d'energia elèctrica en el medi rural en el PERC
per a l'any 1995 i, en conseqüència, sol.licitar a l'esmentada Conselleria la
subvenció màxima del 40% prevista en la base 3.1 de la convocatòria, per a
contribuir al finançament dels projectes a què fa referencia l'apartat anterior
de l'acord, en base al pressupost d'actuacions presentat per la Cia. Productora
Elèctrica Urgelense SA.
Tercer. Facultar la Sra. presidenta del Consell perquè cursi a l'organisme
competent de la Generalitat la documentació necessària prevista en l'esmentada
ordre, amb vista a la concessió de l'ajut econòmic sol.licitat.
C) MOCIÓ DEL GRUP CORPORATIU DE CIU SOBRE SOLLICITUD D'AJUT ECONÒMIC PER A
DOTAR DE CANONS DE NEU ARTIFICIAL LES ESTACIONS D'ESQUÍ DE CATALUNYA
Tot seguit, es llegeix una moció del grup corporatiu de CIU amb el tenor
literal següent:
"Enguany, les condicions climatològiques han estat i són adverses per a la
majoria de les estacions d'esquí a Catalunya, especialment pel que fa a les de
la nostra comarca dedicades a la pràctica de l'esquí nòrdic. La nefasta
situació en què es troben degut a la manca persistent de neu pot ser, no
obstant, reparable si se les dota de la infrastructura necessària per generar
neu artificial; aquesta és una solució important i necessària per tal de
palliar el greu problema que planteja la manca de neu que s'està patint des de
fa uns quants anys.
En altres llocs de l'estat espanyol, on les condicions climatològiques també
han estat adverses, les estacions d'esquí -tant de la modalitat alpina com de
la nòrdica- han anat funcionant, malgrat tot, pel fet de comptar amb una gran
dotació de canons de neu artificial. Aquesta és, en definitiva, la única
solució real per aconseguir que les estacions d'esquí de Catalunya funcioninm a
ple rendiment, la qual cosa no només redunda en el seu benefici, sinó en el de

la comarca on es troben ubicades, ja que indirectament atrauen molta gent i es
generen molts més recursos afegits. De tots és conegut que l'equilibri econòmic
i de població de les valls pirinenques es manté, fonamentalment, gràcies a
l'existència de les estacions d'esquí.
Caldrà, doncs, adoptar totes les mesures tendents a evitar que els aficionats a
l'esquí, i en el cas de la nostra comarca a l'esquí nòrdic, hagin de desplaçarse a d'altres indrets de fora de Catalunya i evitar la devallada d'aquest
sector econòmic tant important i reconegut.
En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal que adopti el següent
ACORD:
Primer. Demanar als organismes competents de la Generalitat de Catalunya que
estudiïn la instrumentalització d'una via o vies adients per fer possibles les
inversions necessàries que permetin completar o, com és el cas de la nostra
comarca, instal.lar el nombre de canons necessari que permeti generar neu
artificial al conjunt d'estacions d'esquí catalanes, ja es dediquin a la
modalitat d'esquí alpí o a la modalitat d'esquí nòrdic.
Segon. Trametre sengles certificacions d'aquest acord al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques i al Departament de Comerç, Consum i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, així com als consells comarcals del
Pirineu català, als ajuntaments i mancomunitats de la seva àrea d'influència i
a totes les estacions d'esquí catalanes, per al seu coneixement i per si creuen
convenient adoptar acords similars".
La Moció anterior fou aprovada per unanimitat dels 15 membres corporatius
presents a la sessió.
D) V PREMI A LA RESTAURACIÓ COLLECTIVA
Per unanimitat i a iniciativa de la Comissió de Promoció i Foment de
l'Activitat Socioeconòmica, s`acorda elevar a la Delegació Territorial del
Departament 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 V PREMI A LA RESTAURACIO COLECTIVA convocat per a enguany per
l`esmentada conselleria. La relació proposada comprèn els següents establiments
per l`ordre de prelació que han estat seleccionats :
-

Hotel Truc, d'Oliana.
Restaurant Bonmajor, d'Adrall.
Restaurant Taverna dels Noguers, de Pont de Bar.
Restaurant la Borda, de Montferrer

E) ASSENYALAMENT DE LA DATA DE LA PROPERA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
Atès que la data oficial de la propera sessió plenària ordinària coincideix amb
el dijous de la Setmana Santa, època que s'acostuma aprofitar generalment per a
fruir d'uns dies de vacances, i tenint en compte que aquesta circumstància fa
preveure una mínima assistència de consellers al Ple, a proposta de la Sra.
presidenta els presents acordaren, per unanimitat, traslladar la data de la
sessió ordinària del Ple al dijous següent, dia 20 d'abril.

I, no havent-hi 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

DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859256 al
859267, i comprèn un total de 12 folis, numerats del 110 al 121
La Seu d'Urgell, 30 de desembre de 1995
EL SECRETARI

