
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 11 de novembre 
1993 i per a celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, es reuneix a 
la sala d`actes de l`edifici seu de la corporació el Ple del Consell Comarcal 
de l`Alt Urgell, presidit per la titular, senyora Maria Dolors Majoral i 
Moliné, i amb l'assistència dels següents senyors consellers :

- Joan Busquets i Grau
- Jesús Fierro i Rugall
- Ramon Graell i Hernández
- 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

Assistits del sotasignant secretari de la corporació, Josep Lluís Rodríguez i 
Morán, qui dóna fe de l'acte.

Excusaren la seva assistència la consellera senyora Mercè Cases i Torra i els 
consellers, senyors Pere Planes i Planes i Ignasi Argerich i Gibert.

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: 

- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de Valls d'Aguilar
- Joan Blasi i Planas, alcalde de Valls del Valira
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, comprovat pel sr. 
secretari  el  quòrum  necessari  d'assistència  perquè  la  sessió  pugui  ser 
vàlidament  iniciada,  es  procedeix,  tot  seguit,  a  conèixer  dels  assumptes 
següents inclosos a l'ordre del dia:

I. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Per unanimitat, fou aprovada l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació.



II. BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES VACANTS A 
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓ

El conseller ponent de la Comissió de l'àrea de Règim Interior, senyor Vila, 
presenta a la consideració del plenari les bases elaborades per a proveir, 
mitjançant concurs de mèrits, dues places vacants a la plantilla de personal 
de  la  corporació  i  que  han  estat  incloses  a  l'oferta  pública  d'ocupació 
aprovada pel Ple en sessió de data 9 de setembre d'enguany.

Són  sotmeses  a  la  deliberació  dels  presents  les  esmentades  bases  i  el 
conseller senyor Mas i Bentanachs, pel grup comarcal del PSC, expressa la seva 
opinió en el sentit de considerar més ajustat a la legalitat i, en qualsevol 
cas, més clarificador de cara a una major transparència en el procés selectiu, 
que la cobertura de la plaça d'auxiliar es realitzés a través dels sistemes 
d'oposició o de concurs-oposició

La  sra.  presidenta  dóna  la  paraula  al  secretari  de  la  corporació  perquè 
informi sobre els aspectes legals que planteja l'observació feta pel senyor 
Mas i aquell explica que l'esmentat lloc de treball ha estat inclòs a la 
plantilla  de  personal  aprovada  pel  Ple  amb  la  denominació  "d'auxiliar  de 
serveis",  dins de l'apartat de "personal laboral fix", tenint assignades les 
tasques que s'assenyalen a la base 1.7. Partint d'aquesta qualificació laboral 
i atesa la normativa que per la selecció d'aquest tipus de personal preveu el 
vigent Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, el 
sistema normal de provisió és el de concurs, tal com estableix l'article 91, 
paràgraf 1 de l'esmentat Reglament.

Sense cap més intervenció, la sra. presidenta sotmet a votació ordinària la 
proposta  d'aprovació  de  les  Bases  de  les  convocatòries  i  no  havent  cap 
oposició ni abstenció per part dels senyors membres corporatius presents, 
declara adoptat, per unanimitat, el següent acord:

"Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 8 de juliol 
d'enguany,  va  aprovar  la  plantilla  de  places  reservades  a  funcionaris  i 
personal laboral, juntament amb el pressupost comarcal per a l'any 1993.

Atès que el articles 56 i següents del Reglament del personal al servei dels 
ens locals estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta d'ocupació 
per poder convocar les proves selectives d'accés a les corresponents vacants, 
la qual va ser aprovada per acord del Ple en sessió del passat 9 de setembre.

Atès que es varen elaborar les corresponents bases per a les convocatòries de 
les places vacants a cobrir en el present any, les quals contenen agrupades 
totes les vacants reservades a funcionaris i les de personal laboral fix, amb 
les peculiaritats i característiques de les proves selectives per a cadascuna 
d'elles, en virtut dels principis d'economia, eficàcia i celeritat.

Atès que totes les places incloses en les bases de les convocatòries tenen 
dotació pressupostària pel vigent exercici, segons informe de la Intervenció 
Comarcal.

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  adherint-se  a  la  proposta  de  la  Comissió 
Informativa de Finances i Règim Interior, i per unanimitat dels 16 membres 



corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Aprovar les bases que regiran la convocatòria per cobrir, mitjançant 
el sistema de concurs, una plaça de tècnic mig de gestió econòmica i comptable 
pertanyent a l'escala d'administració especial, subescala tècnica, vacant a la 
plantilla de funcionaris de carrera d'aquest Consell Comarcal, segon l'oferta 
pública d'ocupació per a l'any 1993, aprovada per aquest Ple comarcal en 
sessió del 9 de setembre de 1993.

Segon. Aprovar les bases que regiran la convocatòria per a cobrir, mitjançant 
el sistema de concurs i en règim laboral, una plaça d'auxiliar de serveis, 
pertanyent  al  personal  laboral  fix  de  la  plantilla  d'aquesta  corporació, 
segons l'oferta pública d'ocupació aprovada per aquest Ple comarcal en sessió 
de data 9 de setembre de 1993.

Tercer. Facultar  a  la  presidenta  del  Consell  perquè  pugui  convocar  les 
esmentades proves selectives, i publiqui aquestes convocatòries i les seves 
respectives bases, de conformitat amb els articles 76 i 90 del Reglament del 
personal al servei dels ens locals, i també perquè subscrigui els documents 
que siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors.

III. INFORME SOBRE EL PROJECTE D'ESTATUTS DE LA "MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL 
DE L'EMBASSAMENT DE RIALB"

Vist l'escrit tramès per l'Ajuntament d'Oliana mitjançant el qual s'acompanya, 
per a informe d'aquest Consell Comarcal, un exemplar del Projecte d'Estatuts 
de la "Mancomunitat Intermunicipal de l'Embassament de Rialb", la redacció del 
qual ha estat acordada per l'assemblea de regidors dels municipis promotors.

Atès que la Mancomunitat projectada, integrada pels Ajuntaments de Baronia de 
Rialb, Bassella, Oliana, Oliola, Peramola, Pinell de Solsonès, Ponts, Tiurana 
i Vilanova de l'Aguda, té com a objectiu, d'acord amb el que preveu l'article 
8  dels  esmentats  Estatuts,"gestionar,  en  la  forma  que  es  determini, 
l'explotació
dels recursos hidràulics que es generin a l'àrea d'influència de l'embassament 
de Rialb".

Atès que la finalitat de la corporació pública intermunicipal que es tracta de 
crear respon a una necessitat sentida per part dels ajuntaments mancomunats, 
adreçada  a  obrir  una  important  via  de  gestió  que  permetrà,  sens  dubte, 
propiciar  el  desenvolupament  d'una  extensa  àrea  geogràfica  de  la  nostra 
comarca  afectada  per  l'embassament  del  pantà,  mitjançant  l'aprofitament 
integral d'uns recursos susceptibles de crear mecanismes de progrés en la zona 
i,  en  definitiva,  de  millorar  la  qualitat  de  vida  dels  seus  habitants, 
pal.liant, ensems, els efectes negatius que la inundació de terrenys pugui 
comportar a les poblacions afectades a resultes de l'obra pública projectada. 

Atès que, al marge de qualsevol consideració de futur que permeti assentar 
unes bases sòlides de cooperació institucional per part de la comarca com a 
ens  de  suport  en  l'àmbit  municipal,  aquest  Consell  considera  un  deure 
inexcusable recolzar tota iniciativa que redundi en benefici dels interessos 
de la comarca o que afecti a una part del seu territori i població.



Considerant que el contingut dels Estatuts tramesos per a informe és, a judici 
d'aquesta corporació comarcal, correcte, respon a la necessitat que amb la 
creació de la Mancomunitat es tracta de satisfer i el seu articulat està 
d'acord, en termes generals, amb la normativa que per a les Mancomunitats de 
municipis preveuen els articles 90 i següents del Reglament de Demarcació 
Territorial i Població del Ens Locals.

El Ple del Consell Comarcal, adherint-se a la proposta de la Comissió de 
Govern i per unanimitat dels 16 membres corporatius presents a la sessió, 
ACORDA:

Primer. Informar favorablement i donar suport a la iniciativa dels Ajuntaments 
de Baronia de Rialb, Bassella, Oliana, Oliola, Peramola, Pinell de Solsonès, 
Ponts,  Tiurana  i  Vilanova  de  l'Aguda,  de  constituir  una  Mancomunitat 
intermunicipal dirigida a gestionar l'explotació dels recursos hidràulics que 
es generin a l'àrea d'influència de l'Embassament de Rialb.

Segon. Informar  favorablement  el  Projecte  d'Estatuts  que  ha  de  regir 
l'esmentada Mancomunitat.

Tercer. Donar per evacuat el tràmit d'informe previst a l'article 98 del 
Reglament de Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 140/1988 de 24 de maig, i trametre 
certificació  d'aquests  acords  a  l'Ajuntament  d'Oliana  per  a  l'oportuna 
constància a l'expedient.

IV.  CONVENI  PER  A  L'ACTUALITZACIÓ  DE  L'ENQUESTA  SOBRE  INFRASTRUCTURA  I 
EQUIPAMENT LOCAL

La sra. presidenta informa que aquest Consell Comarcal ha procedit a signar el 
conveni per a l'actualització de "l'Enquesta sobre infrastructura i equipament 
local" (EIEL), en el que figuren com a parts signatàries la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat, l'Excma. Diputació de Lleida i els 
consells comarcals de les terres de Lleida, i que té com a objectiu definir 
els termes de col.laboració de les institucions signants amb la finalitat 
d'actualitzar la informació continguda en l'EIEL dels municipis de Catalunya 
com a instrument d'informació objectiva més exhaustiu de què es disposa en 
l'actualitat sobre el conjunt de dotacions en infrastructures i equipaments i 
en prestació de serveis en cada un dels municipis. En l'esmentat conveni 
s'especifica la distribució de les dotacions econòmiques que corresponen als 
diferents Consells Comarcals per la realització de l'enquesta, amb càrrec  a 
les subvencions atorgades per la Generalitat i per la Diputació, essent la 
quantitat global assignada a aquest Consell la de 2.408.334 PTA.

Els presents, després d'un canvi d'impressions sobre els principals aspectes 
que presenta aquest conveni i trobant-lo conforme als interessos de la comarca 
i dels municipis que la integren, per unanimitat acorden ratificar la seva 
signatura  i  facultar  àmpliament  a  la  senyora  presidenta  perquè  realitzi 
quantes  gestions  i  formalitats  siguin  menester  en  ordre  a  la  seva  plena 
aplicabilitat i eficàcia.



V. DECRET DE PRESIDÈNCIA SOBRE ADQUISICIÓ DE TRES ESTACIONS REPETIDORES I 
QUATRE ESTACIONS BASE

El Ple de la corporació acorda donar-se per assabentat del Decret núm. 16/93 
de Presidència, en virtut del qual es va resoldre de contractar amb l'empresa 
RADIO TELÈFON COMUNICACIÓ SL, amb domicili a la ciutat de Lleida, Passeig de 
Ronda, 104, l'adquisició d'una partida de 3 unitats de repetidors i 4 unitats 
d'estacions bases amb destí a millorar la xarxa de comunicacions de la comarca 
amb  equips  ràdio-elèctrics  subvencionats  per  la  Direcció  General  de 
Planificació i Acció Territorial del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins del Programa d'actuacions 
als petits nuclis de població i poblament disseminat previst al vigent Pla 
Comarcal de Muntanya.
   

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

Fora de l'ordre del dia, prèvia declaració d'assumptes d'urgència i a proposta 
de la sra. presidenta, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels seus 
membres  corporatius  presents  a  la  sessió,  ha  pres,  per  unanimitat,  els 
següents acords:

a) Recolzar l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar, 
pel qual la corporació municipal demana a l'Excma. Diputació de Lleida la 
concessió  d'un  ajut  econòmic  per  a  fer  front  a  les  despeses  de  l'obra 
anomenada "Arranjament de la planta baixa de l'edifici afecte a les escoles de 
Taús per a la seva remodelació com a sala de cultura i esbarjo", atès que amb 
aquesta obra es tracta d'habilitar un equipament social important pel poble de 
Taús sense necessitat de fer una inversió costosa i aprofitant un local ja 
existent que es troba en l'actualitat totalment mancat d'utilització en quedar 
desafectat a l'ús de l'ensenyament.

b) Traslladar la sessió ordinària del Ple del mes de desembre, per motius de 
simplificació de tràmits i eficàcia, al tercer dijous dia 16, a fi de poder 
incloure en l'ordre del dia alguns expedients que, per raó de terminis o 
d'altres circumstàncies, haurien de quedar pendents de resolució en cas de 
celebrar-se la sessió en la data reglamentàriament establerta, la qual cosa 
obligaria  a  haver-hi  de  convocar  una  nova  sessió  extraordinària  abans  de 
finalitzar l'any.

VI. DESPATX OFICIAL I INFORMES DE PRESIDÈNCIA

La sra. presidenta facilita al Plenari la següent informació:

- Escrit d'agraïment tramès pel comissari de policia d'aquesta demarcació, Sr. 
Nieto, arran de la felicitació que des del Consell li vàrem transmetre amb 
motiu de la concessió de la "medalla al mérito policial con distintivo rojo".

- Informe sobre el tractament que, a través d'una empresa interessada en 
l'explotació, es donarà a la recollida dels olis industrials mitjançant el seu 



posterior reciclatge i aprofitament, tema que serà objecte d'informació en una 
reunió amb el Delegat de Medi Ambient de la Generalitat que tindrà lloc el 
pròxim dia 16 de novembre.

- Informe sobre el resultat positiu que van tenir les gestions efectuades amb 
la companyia d'autobusos "Anònima Alsina Graells" de cara a introduir millores 
en els horaris i parades dels serveis que fan la línia a Barcelona pel Túnel 
del Cadí i Solsona a fi d'adaptar-los més als interessos i a les necessitats 
dels usuaris.

- Informe sobre la bona disposició que hi ha per part de la Delegació del 
Departament  de  Medi  Ambient  de  fer-se  càrrec,  a  través  d'una  empresa 
contractada  a  l'efecte,  dels  vehicles  abandonats,  tema  que  preocupa  per 
l'impacte negatiu paisagístic que comporta el nombre cada vegada més creixent 
de  vehicles  abandonats  que  s'observa  en  diferents  indrets  de  la  nostra 
comarca.  La  sra.  presidenta  recomana  als  senyors  alcaldes  que  mirin  de 
facilitar aquesta recollida, per a la qual cosa Medi Ambient només demana que 
es  deixen  els  vehicles  a  peu  de  carretera  per  tal  de  facilitar  la  seva 
retirada.

- Informe sobre la celebració del "1r. Congrés de Renovació Pedagògica" que 
tindrà lloc el pròxim dia 18 de novembre, a les 7 de la tarda, a la sala 
d'actes de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

- Informe sobre l'aprovació, a la darrera sessió celebrada per la Comissió 
Comarcal  de  Govern,  dels  plecs  de  clàusules  administratives  i  tècniques 
particulars que han de regular el transport a la demanda per a les diferents 
zones o àrees territorials de la comarca previstes en la realització d'aquest 
servei. En tal sentit, la senyora presidenta fa menció de la reunió mantinguda 
amb representants de la Delegació Territorial de Transports de la Generalitat 
sobre els requisits de documentació que precisen els potencials adjudicataris 
del servei  per a poder prestar-lo amb les màximes garanties legals.

Amb  motiu  d'aquesta  mateixa  reunió  s'ha  tractat  sobre  la  possibilitat 
d'introduir una línia regular de transport de passatgers La Seu-Sort-La Seu, 
qüestió que des de fa temps s'havia plantejat i que havia quedat una mica 
aparcada entre altres raons per l'escàs atractiu que oferia per a les empreses 
de transport radicades a la comarca; els tècnics responsables de Transport de 
la  Generalitat  la  veuen  factible  i  serà  un  tema  a  tractar  amb  els 
representants polítics del Pallars Sobirà.

- Pel que fa al tema dels telèfons rurals i en la línia de donar preferència a 
aquells nuclis disseminats que encara no disposen d'aquest servei, la sra. 
presidenta informa que a la província de Lleida hi ha 700 peticions i que la 
nostra comarca no ha respost, ahores d'ara, a les expectatives que d'ella 
s'esperaven tenint en compte les necessitats existents, raó per la qual demana 
als  senyors  alcaldes  una  major  empenta  en  el  plantejament  d'aquesta 
problemàtica  a  través  dels  serveis  territorials  d'Agricultura  de  la 
Generalitat.

- Informe sobre la visita realitzada a la nostra comarca per un grup de "tour 
operators"  britànics,  aprofitant  l'estada  a  Barcelona  pel  seu  congrés 
A.I.T.O., esdeveniment que va motivar el fet que aquests "tour operators" es 



distribueixin per diferents zones geogràfiques de Catalunya per tal de vendre 
imatge turística del nostre país; la impressió que s'han dut de la nostra 
comarca a través dels diferents punts visitats i petits àgapes realitzats, 
sembla ser, ha estat immillorable.

- Informe sobre l'èxit que ha tingut la sortida del primer número de la 
"Revista  de  l'Alt  Urgell",  com  es  fas  palès  a  través  del  cúmul  de 
felicitacions que diàriament s'estan rebent en el Consell.

-Informe  sobre  el  treball  encomanat  al  senyor  Isidre  Domenjó,  tècnic 
contractat per aquest Consell Comarcal per a l'elaboració d'un "Programa de 
dinamització  cultural",  la  finalitat  del  qual  és  tractar  d'aglutinar  el 
conjunt d'activitats que en aquest camp es desenvolupen a la nostra comarca de 
cara  a  servir  d'instrument  d'informació  i  d'avançada  amb  vista  a  la 
programació de subvencions; en aquest sentit, el senyor Domenjó, present a la 
sala, manifesta  que el primer pas ha estat la confecció d'un calendari 
cultural de la comarca i, alhora, informa també sobre la tramesa per part dels 
serveis  de  Cultura  de  la  Generalitat  d'un  lot  inicial  de  60  vídeos  que 
s'aniran  renovant  i  que  el  Consell  posa  a  disposició  dels  col.legis  o 
d'aquelles  entitats  comarcals  de  tot  tipus  que  estiguin  interessades  en 
projectar-los; a tal efecte, procedeix a distribuir entre els presents, a 
títol informatiu, un llistat dels esmentats vídeos existents ara en dipòsit en 
el Consell Comarcal.

- Informe sobre l'arribada, el pròxim dia 26, del conseller d'ensenyament de 
la Generalitat, senyor Joan Maria Pujals i Vallvé, tenint previst de realitzar 
visites a varis col.legis de la comarca, Ajuntament de la Seu i Consell 
Comarcal.

-  La  sra.  presidenta  recomana  als  senyors  alcaldes  presents  que  mirin 
d'adjudicar, com més aviat, totes aquelles obres pendents subvencionades en 
els programes del PUOIS i del PE d'anys enrera o, si més no, que demanin una 
pròrroga a través dels organismes corresponents davant el perill que aquestes 
subvencions puguin quedar anul.lades.

VII. PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l'ordre del dia hi ha les següents intervencions:

- Atenent el prec del conseller senyor Graell i Hernández, el Ple acorda 
transmetre  al  senyor  Joan  Ganyet  i  Solé,  Alcalde  de  la  Seu  d'Urgell, 
l'enhorabona dels presents pel merescut trofeu "Esport i Medi Ambient" que li 
ha estat atorgat pel Comitè Olímpic Espanyol.

-  El  conseller  senyor  Joan  Reig  i  Puig  llegeix  al  Ple  un  prec,  signat 
conjuntament per ell i pels consellers senyors Ventura Roca i Martí i Josep 
Sarri i Vila, expressat en els següents termes: 

"L'esportista Isidre Esteve i Pujol, veí d'Oliana, va proclamar-se subcampió 
del món de motociclisme, en la modalitat d'enduro, categoria de 80 cms3, a la 
localitat d'Assen (Holanda), el propassat mes d'octubre, malgrat haver sofert 



un accident a la darrera jornada que el va privar del campionat que ja tenia 
pràcticament assolit.

Atesa la importància d'aquesta fita esportiva, s'insta al Ple del Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell a manifestar públicament la seva felicitació i suport 
a  un  esportista  que,  amb  tanta  notorietat,  contribueix  al  ressò  de  les 
contrades de l'Alt Urgell, en àmbits internacionals".

I el Ple acorda per unanimitat adherir-se íntegrament al prec formulat i 
transmetre  l'efusiva  felicitació  de  la  corporació  comarcal  al  destacat 
esportista de la comarca que tan alt està deixant arreu del món el llistó 
d'aquesta interessant i espectacular modalitat del motociclisme professional.

- En relació al tema relatiu a la qualificació i informe dels expedients de 
llicències municipals sotmeses al Reglament d'Activitats Classificades, tràmit 
que en l'actualitat està encomanat al Consell Comarcal per a determinades 
matèries,  el  conseller  senyor  Mas  considera  oportú  dirigir  un  prec  a  la 
Presidència  en  el  sentit  de  demanar  que  la  Comissió  Comarcal  encarregada 
d'assumir  aquestes  funcions  tingui  cura  de  no  interrompre  les  reunions 
periòdiques mensuals encara que es tracti de veure només un expedient, atès 
que el fet de deixar-ho pendent pel mes següent pot provocar en la pràctica 
als particulars i al propi Ajuntament dificultats i dilacions que van en 
contra  de  l'agilitat  que  s'ha  pretès  introduir  en  la  tramitació  del 
procediment des del moment en què s'han delegat funcions sobre la matèria als 
consells comarcals.

El conseller senyor Vila i Baraut, com a president de la Comissió, pren 
constància del prec si bé afirma que han estat comptadíssimes les ocasions en 
què la Comissió ha deixat de reunir-se amb periodicitat mensual i si alguna 
vegada no s'ha fet es perquè o no n'hi havia expedients o havia només un 
expedient entrat, pel demés, fora de termini.

I ja per a finalitzar aquest apartat de l'ordre del dia, el mateix conseller 
senyor Mas demana el suport del plenari per tal de recolzar l'acord de la 
corporació  municipal  de  la  Seu  d'Urgell  de  sol.licitar  al  Departament  de 
Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya la instauració a la 
nostra comarca d'una "Escola de Turisme de Muntanya", prec que és secundat per 
la totalitat dels membres corporatius presents a la sessió.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió a les 22,35 
hores, de la qual s'estén la present acta que és signada per la senyora 
presidenta, amb mi, el secretari, la qual cosa certifico.

     LA PRESIDENTA                           EL SECRETARI



DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858662 al 
num. 858669, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 109 al 116.

La Seu d'Urgell, 17 de desembre de 1993

EL SECRETARI


