A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 22 hores del dia 14 de setembre 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
Moliné, i hi concorren els següents consellers:
-

Ma. Teresa Ferrer i Cumella
Miquel Mas i Miró
Ventura Roca i Martí
Josep Maria Solà i Solà
Joan Orrit i Armengol
Josep Maria Castells i Curià
Jordi Sinfreu i Pascuet
Josep Puigdemasa i Ribó
Joan Soldevila i Pagès
Francesc Muñoz i Gaset
Francesc Domingo i Barnils
Josep Mijana i Vilana
Miquel Colom i Pich

Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i
Morán, qui dóna fe de l'acte.
Excusaren la seva assistència els consellers senyors Pere Planes i Planes,
Emili Segon i Baró, Bonaventura Solans i Navarro, Joan Busquets i Grau i Jordi
Mas i Bentanachs.
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:
-

Antoni Betriu i Vidal, alcalde de Cabó
Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
Jesús Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d'Aguilar
Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà

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. ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Per unanimitat, s'aprovaren les actes corresponents a les següents sessions
plenàries:
- Constitutiva del Ple, de data 12-7-95
- Extraordinària, de data 27-7-95
- Extraordinària, de data 3-8-95

2. SOLLICITUD AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT SOBRE CONVOCATÒRIA D'AJUTS
Vista l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
de data 26 de maig de 1995 (DOGC núm. 2067 de 26-6-1995), sobre convocatòria
d'ajuts per a l'adquisició de vehicles i contenidors de recollida de residus
municipals;
Ateses les actuacions immediates que aquest Consell es proposa de realitzar
dins de les campanyes que a nivell comarcal promou en col.laboració amb els
ajuntaments, centres docents i altres institucions locals de cara a la
preservació del medi ambient i conservació de la natura;
Atès que en la línia d'aquestes actuacions, es considera com a objectiu
prioritari per a enguany, de dotar i distribuir de forma racional un nombre
suficient de contenidors destinats a la recollida selectiva de residus
específics, com són les piles de botó, piles estandar i llaunes de begudes,
dels quals contenidors és deficitària la nostra comarca;
Vist el document lliurat pels serveis tècnics d'aquest Consell on es defineixen
i valoren les inversions a realitzar, i atès el dictamen favorable de la
Comissió Informativa d'Infraestructures sobre la procedència d'acollir-se a la
convocatòria d'ajuts regulada en l'Ordre abans esmentada;
El Ple del Consell Comarcal,
presents a la sessió, ACORDA:

per
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14

membres

corporatius

Primer. Manifestar la voluntat expressa de concórrer a la convocatòria regulada
per l'Ordre de 26 de maig de 1995, del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, sobre ajuts per a l'adquisició de contenidors de
recollida de residus municipals.
Segon. Aprovar la memòria lliurada pels serveis tècnics d'aquesta corporació on
es defineixen les actuacions més immediates a realitzar dins de la campanya de
recollida selectiva de residus.
Tercer. Sollicitar al Departament de Medi Ambient, a l'empara de l'esmentada
convocatòria, una subvenció del 100% en concepte d'ajut extraordinari per a
poder cobrir el total de les despeses d'inversió en l'adquisició dels
contenidors objecte de la petició, atès que en el cas present la dita inversió
es destina a una comarca inclosa dins de les zones de muntanya.

3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL SI DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA
DE PERSONAL
Atès que l'article 11 del conveni col.lectiu del personal laboral i l'article
10 dels Pactes del personal funcionari, aprovats pel plenari corporatiu
d'aquest Consell en sessió del 8 de juny d'enguany, preveuen que en les
Comissions Paritària i de Seguiment, encarregades de la interpretació, la
vigilància i l'estudi del Conveni i dels Pactes, respectivament, hi figuraran,
a parts iguals, membres representants de la corporació i dels treballadors;
Atès que, en renovar-se la corporació comarcal amb motiu de les darreres
eleccions legislatives, cal proposar al Plenari que acordi sobre el nomenament
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El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat i a proposta de la Presidència,
ACORDA:
- Nomenar representants de la corporació al si de les Comissions Paritària i de
Seguiment encarregades de la interpretació, la vigilància i l'estudi del
Conveni Col.lectiu del personal laboral i dels Pactes del personal funcionari
respectivament, als següents membres corporatius:
Pel Grup majoritari de CIU
Sr. Ventura Roca i Martí, conseller President de la Comissió Informativa de
Finances i Règim Interior.
Sr. Josep Maria Castells i Curià, conseller que exerceix les funcions de cap
efectiu de personal.
Pels Grups minoritaris
Sr. Miquel Colom i Pich, conseller del grup corporatiu
proposta dels portaveus dels esmentats grups minoritaris

d'ERC,

nomenat

a

4. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER A PROVEIR PEL SISTEMA DE
PROMOCIÓ INTERNA UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU
Examinades les bases redactades a secretaria per a la provisió en propietat, en
règim de promoció interna i mitjançant concurs-oposició, una plaça de
funcionari de l'escala d'administració general, subescala d'administratius,
vacant a la plantilla de personal d'aquesta corporació i inclosa a l'oferta
pública d'ocupació de l'any 1995, aprovada pel Ple en sessió del 9 de març
d'enguany,
El Ple del Consell Comarcal, acceptant el dictamen de la Comissió Informativa
de Finances i Règim Interior i per unanimitat dels 14 membres corporatius
presents a la sessió, ACORDA:
Primer. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió en
propietat, pel sistema de promoció interna i mitjançant concurs-oposició, d'una
plaça d'administratiu d'administració general vacant a la plantilla de personal
i inclosa a l'oferta pública d'ocupació aprovada per a l'any 1995.
Segon. Continuar tots el tràmits que aquest procés selectiu comporta d'acord
amb la normativa vigent, començant per la convocatòria de les proves selectives
corresponents i la seva preceptiva publicació.

5. ACORD SOBRE CANVI DE DATA EN LA CELEBRACIÓ DEL PLENARI ORDINARI D'OCTUBRE
Acceptant la proposta elevada a la corporació en sessió de la Comissió de
Govern del 5 de setembre, els presents acordaren traslladar al dia 10
d'octubre, a les 21 hores, la sessió plenària ordinària que correspondria de

celebrar el dia 12 del mateix mes, pel fet de coincidir en dia festiu i ser
l'inici d'un llarg pont 6. INFORMES DE PRESIDÈNCIA
La Sra. presidenta informa al Plenari sobre els següents temes d'interès
comarcal:
- Anunci per part de la Direcció General del Medi Natural del DARP d'una
campanya de tractament d'arbres per a combatre la plaga de processionària en
diferents punts del nostre territori i que afectarà a 6 municipis de la
comarca.
- Recepció de les subvencions provinents de la Unió Europea per al finançament
de les actuacions d'aquest Consell Comarcal acollides al programa objectiu 5b:
43 milions per accessos, 3,5 milions per a la caseta de turisme i 1,7 milions
per a les rutes turístiques. Sobre aquest punt, la senyora presidenta remarca
el fet d'haver estat la nostra comarca la primera en rebre els diners d'aquest
finançament.
- Reunió a celebrar el proper divendres a la ciutat de Lleida a la que han
estat convocats els consells comarcals per a parlar del tema de les ajudes a
Bòsnia. L'objectiu més immediat és d'habilitar un local per tal d'emmagatzemar
roba i aliments envasats i les actuacions es faran en coordinació amb Cáritas
Diocesana i Cáritas Parroquial; el magatzem s'ubicarà al local que regenta el
Consell Comarcal al carrer de l'Orri on hi figurarà un rètol que dirà "Alt
Urgell pro Bòsnia". La Sra presidenta anuncia també que s'adreçarà una carta
als senyors alcaldes de la comarca a la que s'adjuntaran cartells, es
facilitarà un número de compte bancari on es podran ingressar donatius i es
cursaran
les
oportunes
instruccions
per
tal
d'aconseguir
la
màxima
collaboració dels ajuntaments en una causa tan lloable i humanitària.
- Referent als ajuts per a la reparació dels danys causats pels aiguats de
1994, la Sra. presidenta anuncia que els ajuntaments rebran aviat les oportunes
instruccions sobre la tramitació que cal complimentar per a justificar les
subvencions atorgades als municipis afectats i que en definitiva s'ajustarà a
la mateixa normativa que regeix pels PUOIS; dins d'aquest finançament
l'Administració de l'Estat i la Generalitat contribuiran amb un 80% del cost de
les actuacions essent a càrrec dels ajuntaments el 20% restant.
- Informa sobre la celebració de les Assemblees de la Federació de Municipis i
de l'Associació de Municipis que tindran lloc els dies 22 i 23 del mes que són
a les localitats de Lleida i Ripoll, respectivament.

7. PRECS I PREGUNTES
- El conseller senyor Puigdemasa i Ribó demana una gestió eficaç del Consell
Comarcal adreçada a instar dels responsables de la Direcció General de
Carreteres l'adopció de les oportunes mesures per a establir senyalitzacions
visibles a terra, marcant els límits de velocitat permissibles al trànsit de
vehicles en determinats punts conflictius de la C-1313, principalment en trams
de travessies urbanes, prec que és recollit per la Sra. presidenta tot i
reconèixer la problemàtica de la petició tenint en compte l'inusual d'aquest
tipus de senyalització horitzontal llevat de casos molt concrets.

- El conseller senyor Mijana Vilana demana també la gestió del Consell Comarcal
per tal d'instar de la mateixa Direcció General una major atenció pel que fa a
mesures de seguretat i baranes de protecció al tram de carretera entre Coll de
Nargó i Oliana, zona molt propícia a accidents greus de circulació que es
podrien, si més no, pal.liar mitjançant una adequada protecció dels marges.
Pel que fa al tema plantejat, del qual ja s'havia fet ressò en alguna ocasió la
corporació anterior, la Sra. presidenta assenyala que, a través d'una
entrevista mantinguda amb els responsables de la Direcció General de
Carreteres, s'ha pogut obtenir informació sobre un avant-projecte en el qual es
contempla un conjunt d'actuacions relatives a la remodelació del traçat,
supressió de curves, millora de la cruïlla de l'accés a Peramola i també
construcció del túnel de Montant; tot això, amb un pressupost estimat de
l'ordre dels sis mil o set mil milions de pessetes; per la qual cosa caldria
esperar que aquest projecte s'executés amb vista a completar la solució als
nombrosos punts negres que encara presenta la carretera C-1313.
- En la mateixa línia d'actuacions a sol.licitar de les instàncies competents
de carreteres, el conseller senyor Mas Miró considera també urgent de fer les
oportunes gestions per tal de donar una solució racional a l'accés de Pont de
Bar des de la N-260 tenint en compte el perill que representa aquella entrada
per a la maniobrabilitat dels vehicles, sobre tot pels que han de donar el tomb
a l'esquerra.
La Sra. Presidenta pren nota del prec anterior i promet tractar del tema amb
els responsables territorials de carreteres de l'Estat ja que el tram d'Adrall
a Puigcerdà és competència de l'Administració Central.
- Finalment, és atès per la Sra. presidenta el prec formulat pel senyor Jesús
Bentanachs i Vives, alcalde de Valls d'Aguilar, demanant l'oportuna
collaboració del Consell Comarcal per tal de poder resoldre els problemes que,
a tenor d'una àmplia exposició facilitada, planteja pels usuaris del seu
municipi la parada dels autobusos de línia, ubicada a la zona de Cal Maties,
per raó de les molèsties que en l'actualitat representa, el deficitari servei
que presta al públic i la necessitat de millorar les instal.lacions.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 23,15
hores, de la qual s'estén la present acta que és signada per la Sra. presidenta
amb mi el secretari. Certifico.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARI

DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 859216 al
núm. 859220, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 70 al 74.
La Seu d'Urgell, 11 d'octubre de 1995

EL SECRETARI

