A la ciutat de la Seu d'Urgell, essent les 22 hores del dia 8 de juny 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:
-

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
Antoni Vila i Baraut
Jordi Mas i Bentanachs
Josep Sarri i Vila
Josep Puigdemasa i Ribó
Jordi Sinfreu i Pascuet
Jordi Ribó i Ortodó
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.
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
Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà
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 s'aproven les actes corresponents a les següents sessions, sense
cap esmena ni observació:
- Ordinària de 20 d'abril de 1995.
- Extraordinària de 4 de maig de 1995

2. CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA PYRENERGIA
Fou presentat a la consideració del Ple de la corporació comarcal el projecte
de conveni específic 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 per a la realització del programa "PYRENERGIA", la finalitat del
qual, segons consta en el text del projecte, és impulsar i promocionar
iniciatives i programes per a la investigació i l'estudi en l'àmbit energètic,
així com la finalitat de donar suport a les actuacions destinades al foment de
l'ús racional i l'estalvi d'energia, el desenvolupament i la introducció de les
tecnologies energèticament més eficients i en general, l'òptima gestió dels
recursos energètics en els diferents sectors de Catalunya.
En aquest projecte, informa la senyora presidenta, figura com associat el
nostre Consell Comarcal, juntament amb l'Institut Català d'Energia, el
Departamento de Indústria, Comercio y Turismo de la Diputación de Aragon, el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Consell Comarcal de la Cerdanya, el
Conselh Generau d'Aran i ADEME, i l'objectiu immediat de l'esmentat projecte és
la creacció d'un equip energètic local composat per 2 tècnics encarregats de
desenvolupar
un
conjunt
de
tasques
que
s'especifiquen,
a
modus
d'especificacions tècniques, a l'annex del propi conveni.
I, el Ple del Consell Comarcal, plenament conscient de les favorables
repercusions que aquest projecte comportarà per a les àrees territorials
afectades i, molt especificament per a la nostra comarca, adherint-se a
l'informe favorable de la Comissió d'Infraestructures i per unanimitat dels 18
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar el projecte de conveni específic 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 per a la realització del programa
"PYRENERGIA".
Segon. Facultar la Sra. presidenta de la corporació perquè pugui signar aquest
conveni i realitzar totes les gestions i tràmits que siguin necessaris en ordre
a la plena efectivitat i eficàcia del projecte.

3. RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L'ENTITAT A 31 DE DESEMBRE DE
1994
Examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns redactada pel
Secretari i la proposta de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple del
Consell Comarcal, per unanimitat dels 18 membres corporatius presents a la
sessió adopta el següent ACORD:
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i de drets d'aquest
Consell Comarcal referida al 31 de desembre de 1994, l'import de la qual es
fixa en 645.441.643 PTA, en incorporar-hi les altes, que ascendeixen a
42.506.219 PTA i no haver-hi cap baixa.
Segon. Trametre sengles còpies de la rectificació de l'Inventari, autoritzada
pel secretari i amb el vist-i-plau de la senyora presidenta de la corporació, a
la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a LLeida i a l'Excm. Sr.

Governador Civil de la província.
4. BASES DE LES PROVES SELECTIVES PER A PROVEIR, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS,
DIFERENTS PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE LA PLANTILLA
Són presentades a l'examen i a la consideració del plenari corporatiu les bases
redactades pel secretari general de l'entitat per a la provisió, mitjançant
concurs de mèrits i en règim de contractació laboral, de les següents places de
personal laboral fix vacants a la plantilla del Consell Comarcal i incloses a
l'oferta pública d'ocupació aprovada pel Ple el dia 9 de març de 1995 i
publicada al DOGC núm. 2040 de 21-4-1995 i al BOE núm. 107 de 5-5-1995:
-1 plaça de tècnic/a superior dinamitzador/a ocupacional amb títol superior de
llicenciat en dret o en ciències econòmiques i empresarials, a jornada
completa.
-1 plaça de tècnic/a superior coordinador/a de serveis socials amb titulació
superior en ciències socials, en qualsevol de les modalitats de pedagogia i/o
psicologia, a jornada completa.
- 1 plaça de tècnic de turisme de grau mig, amb titulació oficial de tècnic en
empreses i activitats turístiques.
El President de la Comissió de Règim Interior, senyor Vila i Baraut, fa una
exposició del procés seguit en aquesta convocatòria i resumeix els punts més
importants de les bases del concurs, pel que fa a titulacions exigides,
composició dels tribunals qualificadors i barems de mèrits, de cara a
salvaguardar els interessos de la corporació i a garantir els principis
constitucionals de publicitat i igualtat d'oportunitats dels aspirants en quant
a mèrit i capacitat.
Sotmeses a deliberació del plenari les bases del concurs, intervé,
PSC, el portaveu senyor Mas i Bentanachs, per anunciar la seva
aquest tema, per considerar que el procediment selectiu més idoni
aquests llocs de treball fora el de concurs-oposició, atès que
trasparent, presenta unes garanties més objectives de selecció
tribunal uns elements de valoració més complets.

pel grup del
abstenció en
per a cobrir
resulta més
i aporta al

Després d'aquesta intervenció, i posada votació ordinària la proposta de la
Comissió, el Plenari corporatiu, per 14 vots a favor, cap en contra i 4
abstencions, pren el següent ACORD:
Primer. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a proveir, en
règim de contractació laboral i mitjançant el sistema de concurs de mèrits, les
següents places de la plantilla de personal laboral d'aquesta corporació:
-1 plaça de tècnic/a superior dinamitzador/a ocupacional amb títol superior de
llicenciat en dret o en ciències econòmiques i empresarials, a jornada
completa.
-1 plaça de tècnic/a superior coordinador/a de serveis socials amb titulació
superior en ciències socials, en qualsevol de les modalitats de pedagogia i/o
psicologia, a jornada completa.

- 1 plaça de tècnic de turisme de grau mig, amb titulació oficial de tècnic en
empreses i activitats turístiques.
Segon. Publicar la convocatòria al DOGC i al BOP d'acord amb el que estableix
l'article 90 del Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat
per Decret 214/1990, de 30 de juliol

5. CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL. PACTES DEL PERSONAL FUNCIONARI
Són presentats a l'examen i aprovació del plenari corporatiu comarcal els
textos
del
conveni
col.lectiu
subscrit
entre
la
representació
de
l'administració comarcal i els representants del personal laboral, constituïts
en Comissió Negociadora, així com els pactes subscrits entre la mateixa
representació de l'administració comarcal i els representants del funcionariat,
constituïts en Mesa de Negociació.
El President de la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior, senyor
Vila i Baraut, fa una resumida exposició d'antecedents assenyalant la conflictivitat del tema i l'esforç realitzat per les respectives representacions, per
tal d'arribar, després de vàries sessions de negociació, a l'elaboració d'uns
acords que, malgrat la confuència d'interessos diversos i en base a cedir cada
part quelcom dels seus propis interessos, han estat satisfactoris dins de
l'àmbit de les seves respectives aspiracions.
El Sr. Vila demana al consistori l'oportuna aprovació i el Ple del Consell
Comarcal, per unanimitat dels 18 membres corporatius presents a la sessió,
ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni Col.lectiu del personal laboral d'aquesta corporació
que ha de regir amb efectes retroactius del 1r. de gener fins al 31 de desembre
de 1995
Segon. Aprovar els Pactes del personal funionari que han de regir amb efectes
retroactius del 1r. de gener fins al 31 de desembre de 1995.
Tercer. Trametre el text del Conveni així com dels Pactes a la Delegació
Territorial del Departament de Treball a Lleida als efectes de registre i
publicació al Butlletí Oficial de la Província.

6. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L'AUTOREPERCUSSIÓ DE L'IVA EN CERTIFICACIÓ D'OBRA
Per l'entitat CUBIERTAS Y MZOV SA, representada pel lletrat senyor Juan Carlos
Savall Olivella, es presenta recurs de reposició, previ a l'econòmicadministratiu, contra l'autorepercussió de l'IVA en la certificació núm. 1 del
mes de setembre de 1994, referida a l'obra "Arranjament i pavimentació de
l'accés a la Bastida d'Hortons des de la Seu d'Urgell", de quina obra ha estat
adjudicatària l'entitat abans esmentada.
La recurrent, en base a les allegacions i consideracions jurídiques exposades
al seu escrit, sollicita, mitjançant el recurs interposat, que l'òrgan
comarcal competent dicti resolució en el sentit de disposar l'abonament en
favor de l'empresa adjudicatària de la quantitat de 66.895 ptes, la qual

correspon a la diferència entre el tipus impositiu de l'IVA aplicat per
l'administració comarcal, l5%, i el legalment procedent, 16%, vigent en el
moment de fer efectiva la certificació.
Vist l'informe lliurat pel secretari i l'interventor habilitat de fons
d'aquesta corporació, i considerant plenament atendibles les pretensions de la
part recurrent pel que fa a les allegacions contingudes a l'escrit de
reposició.
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comisió Informativa de Finances i
Règim Interior, i per unanimitat dels membres corporatius presents a la sessió,
ACORDA:
Primer. Acceptar les al.legacions formulades per l'entitat CUBIERTAS Y MZOV SA
en recurs de reposició interposat contra aquesta corporació mitjançant escrit
de data 4 de maig de 1995 (Reg.d'entrada núm.1194 de 12-5-1995) i, en la seva
conseqüència, disposar que per la intervenció comarcal i previ el compliment
dels tràmits reglamentaris que siguin oportuns, es procedeixi a lliurar a
l'empresa recurrent la quantitat de 66.895 pessetes, corresponent a la
diferència entre el tipus impositiu aplicat del 15% a la certificació núm. 1 de
l'obra "Arranjament i pavimentació de l'accés a la Bastida d'Hortons des de la
Seu d'Urgell" i el del 16% que legalment era procedent en el moment de fer
efectiu el pagament, més els interessos legals de la dita quantitat des del
moment en què l'empresa adjudicatària va ingressar en el Tresor Públic la quota
diferencial reclamada.
Segon. Notificar el present acord a l'entitat recurrent als efectes que siguin
procedents.

7. SOLLICITUD DE SUBVENCIÓ AMB CÀRREC AL PLA D'OCUPACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 1995
Vista l'Ordre de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya de
data 19 d'abril de 1995 (DOGC núm. 2046 de 5-5-1995), per la qual es regulen
les accions de formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou
l'esmentada Direcció General per a l'any 1995.
Atès que, a l'empara del programa de dinamització ocupacional previst als
articles 123 a 129 de l'esmentada Ordre, aquest Consell Comarcal solicità
l'oportuna dotació econòmica per a poder cobrir, al llarg de l'exercici de
1995, el lloc de treball del tècnic de la plantilla responsable de les tasques
de dinamització ocupacional de la comarca.
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió Informativa de Promoció
i Foment de l'Activitat Socioeconòmica, i per unanimitat dels membres
corporatius presents a la sessió, adoptà el següent ACORD:
Primer. Ratificar la sollicitud cursada, en el seu dia, per aquest Consell
Comarcal a fi d'acollir-se al programa de dinamització ocupacional previst als
articles 123 a 129 de l'Ordre de la Conselleria de Treball, de data 19 d'abril
de 1995, i d'obtenir l'oportuna subvenció per a fer front a la dotació
econòmica del tècnic contractat per la corporació comarcal, encarregat
d'executar les tasques de dinamització laboral a la comarca .

Segon. Comprometre's aquest Consell Comarcal a què la totalitat de la subvenció
atorgada per aquest concepte es destinarà únicament i exclusiva a les despeses
resultants de la dinamització ocupacional.
8. CONVENIS AMB DIVERSOS AJUNTAMENTS DE
RECUPERACIÓ I DIFUSIÓ DE L'ETNOGRAFIA LOCAL

LA

COMARCA

PER

A

LA

RECERCA,

Atès que en el marc de les subvencions que la Direcció General de Planificació
i Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya assigna cada any, dins del
Pla Comarcal de Muntanya, al programa de desenvolupament dels petits nuclis i
poblament disseminat, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant acord
plenari del proppassat 4 de maig, ha considerat d'interès destinar l'assignació
d'enguany per a emprendre, en collaboració amb ajuntaments i altres entitats i
institucions, una sèrie d'accions adreçades a donar conèixer aspectes inèdits
de l'oferta turística de la nostra comarca a partir de la recerca, recuperació
i difusió de l'etnografia local, mitjançant mostres i exposicions on es
manifesten els costums, les tradicions, les maneres de viure i les tècniques de
treball emprades pels nostres avantpassats abans de la gran revolució
tecnològica de la segona meitat de segle.
Atès que després de realitzar-se, per l'àrea comarcal de promoció i foment de
l'activitat socioeconòmica, els estudis necessaris adreçats a la recerca,
divulgació i difusió de les diverses manifestacions tradicionalment més arrelades a la nostra comarca, s'ha considerat d'interès lliurar les oportunes
consul-tes i mantenir contactes amb els alcaldes dels municipis on es
desenvolupaven antigues tècniques de treball ja superades, però que avui dia
constitueixen un testimoni entranyable de cultura popular que cal donar
conèixer als propis habitants de la comarca i al públic en general.
Atès que les propostes presentades han rebut el recolçament unànime dels
senyors alcaldes consultats i s'ha fet palesa la voluntat de posar a disposició
del Consell Comarcal la infraestructura necessària per a poder exhibir
públicament les mostres i exposicions seleccionades, essent a càrrec del
Consell Comarcal, a través de les subvencions que reb per aquesta finalitat de
la Direcció General de Planificació i Acció Territorial, el finançament de les
despeses derivades de la rehabilitació dels immobles i installacions que han
d'albergar les diferents mostres.
Vistos els corresponents projectes de convenis a subscriure amb els ajuntaments
afectats per les actuacions a realitzar, redactats pel Sr. secretari de la
corporació, conjuntament amb els serveis tècnics de l'àrea comarcal de promoció
i foment de l'activitat socioeconòmica, i adherint-se al dictamen de la
Comissió Informativa competent,
El Ple del Consell Comarcal,
presents a la sessió, ACORDA:

per

unanimitat

dels

18

membres

corporatius

Primer. Aprovar, en els mateixos termes del seu redactat, el conveni de
col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de Pont
de Bar per a dur a terme el programa de recerca, recuperació i difusió de
l'etnografia local que promou el Consell, mitjançant l'habilitació de l'immoble
"Cortal de Cal Teixidoret" a fi d'albergar la mostra etnogràfica
anomenada
"Exposició permanent de la vinya i el vi de muntanya".

Segon. Aprovar, en els mateixos termes del seu redactat, el conveni de
col.laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament d'Oliana
per a dur a terme el programa de recerca, recuperació i difusió de l'etnografia
local que promou el Consell, mitjançant la rehabilitació d'un antic pou de
producció de gel situat a la partida de Cacarells d'Oliana a fi d'albergar la
mostra etnogràfica anomenada "Pou de gel i àrea de divulgació de la seva
activitat".
Tercer. Aprovar, en els mateixos termes del seu redactat, el conveni de
collaboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Ajuntament de Coll
de Nargó per a dur a terme el programa de recerca, recuperació i difusió de
l'etnografia local que promou el Consell, mitjançant la rehabilitació de
l'immoble "Capella del Roser", situat al casc antic del nucli urbà de la
població d'Oliana a fi d'albergar la mostra etnogràfica anomenada "Centre de
divulgació dels raiers".
Quart. Facultar la Sra. presidenta de la corporació perquè subscrigui els
corresponents convenis amb els ajuntaments interessats i realitzi totes les
gestions que siguin necessàries per a la plena efectivitat dels dits convenis.

9. RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB
PROJECTES DE DINAMITZACIÓ JUVENIL

LA

SECRETARIA

GENERAL

DE

JOVENTUT

PER

A

Per unanimitat, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis, els membres
corporatius presents acordaren ratificar el conveni de col.laboració amb la
Secretaria General de Joventut en virtut del qual aquest Consell Comarcal es
compromet a dur a terme el projecte de dinamització juvenil consistent a
realitzar cursets, exposicions, logoptips, etc. rebent, a canvi, de l'esmentat
Organisme de la Generalitat la quantitat de 217.000 pessetes, com a finançament
d'aquest projecte.
S'acorda també de facultar la Sra. presidenta de la corporació per a procedir a
la signatura del dit conveni.

10. AUTORITZACIÓ D'OBERTURA DE LA CASA DE COLÒNIES "ELS FALCONS" DE CORNELLANA
(MUNICIPI DE LA VANSA I FÓRNOLS)
Vist l'expedient tramitat a instància del senyor Xavier Farell i Torruella, en
representació del CLUB FALCONS DE SABADELL, amb domicili a la ciutat de
Sabadell, carrer Osca núm. 25, en petició de la preceptiva autorització per a
poder obrir una casa de colònies al poble de Cornellana.
Atesos els informes tècnics que obren a l'expedient, lliurats per l'arquitecte
tècnic d'aquesta corporació, senyor Pargaña Escudero, i considerant, d'acord
amb aquests informes, que el projecte presentat s'ajusta a les directrius i
condicionaments que per a l'ordenació de les cases de colònies i albergs de
joventut exigeix l'Ordre del Departament de la Presidència de 25 de setembre de
1985 (DOGC núm. 609 de 6-11-1985).
Atès el Decret 276/1994, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
d'instal.lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, i

considerant que aquesta corporació comarcal té atribuïdes competències
d'autorització, inspecció i sanció en matèria d'instal.lacions juvenils, a
l'empara de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal.lacions destinades a
activitats amb infants i joves, i d'acord amb el conveni de delegació de
competències subscrit amb la Secretaria General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya amb data 9 de febrer de 1994.
El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió
Informativa de Serveis Públics i per unanimitat dels 18 membres corporatius
presents a la sessió, ACORDA:
- CONCEDIR l'autorització de funcionament com a casa de colònies a la
instal.lació anomenada ELS FALCONS ubicada al poble de Cornellana del municipi
de La Vansa i Fórnols, per una capacitat de 52 places.
I, notifiqui's aquest acord a l'entitat promotora CLUB FALCONS de Sabadell per
a la seva oportuna constància, amb l'oferiment dels recursos de què puguin
valdre's en defensa dels seus drets.

11. ALLEGACIONS AL MAPA ESCOLAR DE CATALUNYA
Vistos els escrits presentats per l'Ajuntament d'Oliana i l'Associació de Pares
d'alumnes de Tuixén i Vall de la Vansa, així com l'informe elaborat pel Grup de
Mestres de l'Alt Urgell-Cerdanya tramès al Consell Comarcal a través de
l'Ajuntament de la Vila d'Organyà, a l'entorn de la problemàtica que crea
l'aplicació del Mapa Escolar de Catalunya en les àrees territorials afectades.
Atès que les propostes cursades han estat objecte d'estudi per part de la
Comissió Informativa de Serveis Públics d'aquesta corporació, la qual dictamina
en el sentit de prendre-les en consideració i de proposar el recolçament
corporatiu a les mateixes.
El Ple del Consell Comarcal,
presents a la sessió, ACORDA:

per

unanimitat

dels

18

membres

corporatius

Primer. Recolzar l'acord pres per l'Ajuntament d'Oliana amb data 5 de maig
d'enguany, pel que fa a la petició motivada que es concreta al punt 1r. de la
part dispositiva del dit acord, relativa a la concessió a l'Institut Aubenç de
la localitat, d'una línia de batxillerat tecnològic i una altra de l'àrea
econòmico-administrativa.
Segon. Recolzar el document elaborat per l'Associació de Pares d'Alumnes del
Col.legi de Tuixén sobre les repercussions que l'aplicació del nou Mapa Escolar
de Catalunya comportarà pels escolars de Tuixén i dels nuclis de la Vall de la
Vansa.
Tercer. Recolzar l'informe que amb el títol "Reflexions de mestres de zones
escolars rurals de Catalunya" ha elaborat el Grup de Mestres de l'Alt UrgellCardanya a instàncies dels ajuntaments afectats, així com les propostes
contingudes al "Projecte de funcionament del primer cicle d'ESO" a la ZER
NARIEDA, que comprèn els municipis d'Organyà, Fígols i Alinyà, Cabó i Coll de
Nargó.

Quart. Trametre al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a
través de la corresponent Delegació Territorial a Lleida, certificació del
present acord, juntament amb la documentació tramesa per les institucions
interessades.
12. REGLAMENT D'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA. ACORD QUE S'ESCAIGUI SOBRE LA SEVA
APROVACIÓ DEFINITIVA
Aprovat inicialment pel Ple d'aquesta corporació en sessió ordinària de data 9
de març de 1995, el Reglament per a l'ús de la llengua catalana al Consell
Comarcal de l'Alt Urgell i, sotmès el dit Reglament a informació pública durant
el termini de trenta dies, segons anuncis publicats al BOP núm. 39 d'1 d'abril
de 1995 i al DOGC núm. 2037 de 10-4-95, el secretari de la corporació certifica
que durant el període expositori s'ha presentat únicament un escrit del Cap del
Servei de Normalització Lingüística de la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya fent dues observacions a l'articulat
del Reglament consistents a afegir a l'article 15.3 del Reglament la frase
"sense perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent" i,
d'altra banda, suprimir l'apartat 2 de l'article 26, atès que és repetitiu en
relació a l'article 25.1 del mateix text reglamentari.
Informades favorablement per la Comissió Comarcal de Serveis Públics les
esmenes presentades pel Servei de Normalització Lingüística, el Ple del Consell
Comarcal les accepta i adopta, per unanimitat dels membres corporatius presents
a la sessió, el següent ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament el Reglament per a l'ús de la Llengua Catalana
en els mateixos termes en què ha estat aprovat inicialment i acceptar, no
obstant, les esmenes proposades pel Servei de Normalització Lingüística de la
Generalitat de Catalunya que afecten a la novar redacció de l'article 15.3. i a
la supresió de l'apartat 2 de l'article 26. L'article 15.3 restarà
definitivament redactat en la forma següent:
- art. 15.3. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les
institucions de l'àmbit ligüístic català, o les d'abast estatal o supraestatal,
que arribin per tal de donar-ne la difusió, no siguin redactats en llengua
catalana, el Consell Comarcal en sol.licitarà la versió en aquesta llengua,
sense perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent.
Segon. Publicar íntegrament el text del Reglament, en la seva redacció
definitiva, en el tauler d'anuncis de la corporació i en el Butlletí Oficial de
la província, d'acord amb el que estableix l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local en la seva nova redacció
aprovada per Llei 39/1994, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-1994).

12. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA
- La Sra. Presidenta anuncia la convocatòria d'un Ple extraordinari a celebrar
el 22 dels mes de juliol per a tractar temes urgents que no poden esperar la
constitució de la nova corporació i que estan dins del funcionament normal de
l'administració comarcal, sense que requereixin acords de majories qualificades
com és el cas de les adjudicacions de camins.

- En el marc del conveni formalitzat entre el Bisbat d'Urgell, Generalitat,
Diputació i Consell Comarcal per al "Pla de millora de la Catedral", la senyora
Presidenta informa que aquest projecte ha merescut una nota elevada per part de
la Comissió Europea encarregada de la selecció i aquest fet dóna ja una certa
esperança a què pugui ser preseleccionat, si més no, entre els 200 o 300
primers, atès que s'han presentat un total de 2.013 projectes i, de tots ells,
només s'aprovaran 50.

ASSUMPTE D'URGENCIA
Fora de l'ordre del dia i, prèvia declaració d'assumpte d'urgència, el Ple del
Consell Comarcal aprova, per unanimitat, les següents certificacions:
- La número 6 i última de l'obra "Arranjament i pavimentació del camí d'accés a
la Bastida d'Hortons des de la Seu d'Urgell", signada per l'enginyer de la
plantilla del Consell Comarcal, senyor Francesc Fabra i Grau, tècnic director
de l'obra, i conformada per la representació de l'empresa adjudicatària
Cubiertas y Mzov SA, per un import de 22.209.949 pessetes".
- La complementària a l'obra "Arranjament i pavimentació del camí d'accés a la
Bastida d'Hortons des de la Seu d'Urgell", signada per l'enginyer de la
plantilla del Consell Comarcal, senyor Francesc Fabra i Grau, tècnic director
de l'obra, i conformada per la representació de l'empresa adjudicatària
Cubiertas y Mzov SA, per un import d'1.906.619 pessetes.
- La corresponent a la regularització de diferències per liquidació del tipus
de l'IVA vigent a partir del 1r de gener de 1995, lliurada pel tècnic director
de les obres i conformada pel contractista adjudicatari, l'entitat Cubiertas y
Mzov S.A., per un import de 345.934 pessetes.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,25
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. 859182 al
núm. 859191, i comprèn un total de 10 folis, numerats del 36 al 45

La Seu d'Urgell, 11 de juliol de 1995
EL SECRETARI

