
A la ciutat de la Seu d`Urgell, essent les 21 hores del dia 16 de desembre de 
1993, 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, Il⋅lma. Sra. Ma. Dolors Majoral i 
Moliné, i hi concorren els següents consellers:

- Jesús Fierro i Rugall
- Ramon Graell i Hernández
- Pere Planes i Planes
- Angel Porta i Cases
- 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
- 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.

Excusaren la seva assistència els consellers senyors Joan Busquets i Grau, 
Joan Reig i Puig, i Antoni Capdevila i Tarradellas.

S'hi troben també presents l'interventor habilitat de la corporació, Sr. Emili 
Valero i Mallea, i l'enginyer de camins de la plantilla, senyor Joan Gurrera i 
Lluch,  expressament  convocat  aquest  últim  per  la  Sra.  presidenta  per  a 
informar  verbalment  en  els  punts  de  l'ordre  del  dia  que  afecten  l'àrea 
d'infrastructures.

Assisteixen amb veu però sense vot, els senyors alcaldes següents: 

- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava
- Francesc Farràs i Solé, alcalde de la Vansa i Fórnols
- Antoni Bastida i Obiols, alcalde d'Estamariu
- Salvador Cortina i Vilaginés, alcalde de Josa i Tuixén
- Joan Blasi i Planes, alcalde de les Valls del Valira
- Joan Guàrdia i Espunyes, alcalde de les Valls d'Aguilar

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. EXPEDIENT SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

Fou presentat a la consideració del plenari l`expedient formalitzat sobre 
modificació de crèdits al pressupost vigent de l`exercici de 1993, degudament 
dictaminat per la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior i amb 
l`informe de l'interventor habilitat de fons.

El  conseller  Sr.  Vila  i  Baraut,  en  la  seva  condició  de  president  de  la 
Comissió de Finances, facilita al Plenari un resumit informe sobre les raons 
d`urgència que han fet necessari, al final de l`exercici, operar una sèrie de 
transferències de crèdit provinents de partides suficientment dotades i no 
compromeses  a  d`altres  partides  amb  consignacions  pressupostàries  ja 
esgotades, i que precisen d`ésser incrementades per necessitats del servei o a 
causa de la pròpia dinàmica de l`activitat comarcal.

Sotmès a deliberació l`expedient, pren la paraula el conseller portaveu del 
grup  del  PSC,  Sr.  Mas  Bentanachs,  el  qual  fa  constar  que  el  seu  grup 
corporatiu,  tot  i  manifestar-se  ja  en  el  seu  dia  en  franc  desacord  amb 
importants qüestions de fons i, en línies generals, amb la filosofia que 
inspira aquest pressupost, no pretén, en aquest cas, posar cap obstacle al 
desenvolupament normal de la comptabilitat de l'entitat i, per tant, no votarà 
en contra d'un expedient considerat de pura formalitat tècnica-pressupostària. 

Sense cap més intervenció, i

Vist l`expedient 1/93, tramitat per a modificar crèdits dins el pressupost 
d`aquesta corporació corresponent a l`exercici de 1992.

Atès l`informe lliurat per l`interventor de fons de l`entitat i el dictamen de 
la Comissió Informativa de Finances i Règim Interior.

Considerant que l`expedient es tramita per raons de necessitat i urgència, 
plenament justificades, i que es troba ajustat als preceptes legals vigents,

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels  17  membres  corporatius 
presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Aprovar  inicialment  l`expedient  de  suplements  de  crèdit  en  el 
pressupost comarcal de 1993, mitjançant baixes de crèdits d`altres partides no 
compromeses,  les  dotacions  de  les  quals  es  consideren  reduïbles  sense 
pertorbació dels respectius serveis, d`acord amb el detall següent, i per un 
import total de 5.753.477 pessetes:

===========================================================
Suplements de crèdit
===========================================================
Partida   Denominació                             Import  
111 22401 Assegurances (membres i personal      219.376 PTA
111.23000 Dietes de càrrecs electes           1.000.000  "
111.23100 Desplaçaments de càrrecs electes      450.000  "
121.22000 Despeses d`oficina                    350.000  "
121.22002 Aplic.informàtiques i cursos formació 750.000  "



121.22003 Anuncis oficials                      588.268  "

===========================================================
Suplements de crèdit
===========================================================
Partida   Denominació                             Import  
121.22200 Serveis de comunicacions              587.186  "
121.22709 Contractes de prestació de serveis  2.000.000  "
121.23101 Desplaçaments de personal             217.589  "
433.21200 Edificis                              474.007  "
433.22103 Combustibles i carburants             223.350  "
511.21400 Vehicles                              500.000  "
513.62400 Adquisició vehicle.Servei transport    32.488  "
521.62300 Projecte comunic.radiotel.nuclis      161.213  "
TOTAL SUPLEMENTS ...........................  5.753.477 PTA
===========================================================

L`import de les despeses anteriors es financia amb càrrec a les baixes de 
crèdit de les partides següents:

===========================================================
Concepte  Denominació                             Import  
===========================================================
111.22601 Atenc.protocolàries i representatives 200.000 PTA
111.22603 Servei Jurídics nomenament lletrats    23.570  "
111.23300 Despeses representació membres        205.765  "
121.21900 Altre material inventariable          100.000  "
121.22001 Publicacions i biblioteca             100.000  "
121.22608 Material tècnic especial              109.021  "
121.23001 Dietes de personal                    536.875  "
121.62500 Mobiliari i equipament d'oficina      438.123  "
121.62601 Equip.informàtics i sist.de comunic.  750.000  "
324.13001 Complement coordinació servei         685.000  "
324.20200 Lloguer oficina Benestar Social       148.336  "
324 22000 Despeses d'oficina                    218.000  "
324 62500 Mobiliari i equip oficina             178.296  "
433 22100 Energia elèctrica                     203.088  "
433 22401 Assegurances edificis                  60.609  "
444 22401 Assegurances vehicles                  47.075  "
445 22611 Oficina comarcal informació consumidor 32.928  "
451 22612 Activitats culturals i recreatives    500.000  "
451 48902 A entitats culturals, socials ...     250.000  "
511 22401 Assegurances vehicles                  93.568  "
511 22608 Material tècnic especial               16.240  "
761 22614 Activitats divulgació i dinamització   15.203  "
O11 31003 Interessos-Incasòl Préstec 15.05.92   325.000  "
011 91103 Amortització-Incasòl Préstec 15.05.92 516.780  "

TOTAL CRÈDIT A REBAIXAR ....................  5.753.477  PTA
============================================================

Segon. Donar a l'expedient la tramitació a què fa esment l`article 158.2 de la 
Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 38 del Reial 



Decret 500/1989, de 20 d`abril, considerant-se aquest acord pres amb caràcter 
definitiu en cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d`exposició 
pública.

III. MODIFICACIÓ DE RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA

Atès que el plenari corporatiu d'aquest Consell Comarcal aprovà en sessió de 
data  8  de  juliol  de  1993  la  plantilla  de  personal  d'aquesta  corporació, 
juntament amb la relació de llocs de treball.

Atès que en l'esmentada relació de llocs de treball hi figura un lloc de 
treball  d'administratiu  d'administració  general  enquadrat  a  la  plantilla 
orgànica  de  personal  dins  de  l'escala  d'administració  general,  subescala 
administrativa.

Atès  que  per  motius  d'haver  d'operar  una  reestructuració  interna  en  la 
distribució  de  funcions  de  les  diferents  àrees  administratives  de  la 
corporació i, conseqüentment, d'haver de reduir les tasques assignades al lloc 
de treball en qüestió, resulta convenient requalificar-lo i transformar-lo en 
lloc de treball "a dedicació parcial".

Atès  que  la  titular  actual  d'aquest  lloc  de  treball,  la  funcionària  Na 
Ma.Dolors  Tramunt i Solé, té sol.licitada, per raons d'índole personal i 
familiar, la reducció de la seva jornada normal de treball, petició a la qual 
únicament es podrà accedir en el cas de què la corporació consideri que el 
lloc  de  treball  és  susceptible  de  poder  ser  desenvolupat  "a  dedicació 
parcial".

Atès que, conformement amb el que estableix l'article 32.1 del Reglament del 
Personal  al  servei  de  les  entitats  locals,  aprovat  per  Decret  de  la 
Generalitat 214/1990, de 30 de juliol, el Ple de la corporació, com a òrgan 
competent per aprovar la relació de llocs de treball, és competent també per a 
procedir a la seva modificació.

Vistes les consideracions anteriors i adherint-se a la proposta de la Comissió 
Informativa de Finances i Règim Interior, el Ple del Consell, per unanimitat 
dels 16 membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Requalificar  el  lloc  de  treball  d'administratiu  d'administració 
general de la plantilla orgànica de personal d'aquesta corporació en el sentit 
de convertir-lo en lloc de treball "a dedicació parcial".

Segon. Simultàniament, autoritzar que la titular d'aquest lloc de treball 
pugui  reduir  en  un  terç  la  jornada  normal  de  treball  del  funcionariat 
d'aquesta corporació amb la consegüent disminució proporcional d'emoluments, 
tant pel que fa a retribucions bàsiques com a complementàries.

IV. ADJUDICACIÓ D'OBRA LICITADA PER CONCURS

Examinat l'expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de 
l'obra anomenada "Nou accés a Fígols des del Pont d'Espia, 1a. fase". 



Celebrada la licitació el dia 15 de desembre, sense adjudicació provisional, i 
traslladat  l'expedient  als  serveis  tècnics  de  la  corporació,  que  emeten 
informe en el sentit que queda consignat a les actuacions.

Atès també el dictamen emès per la Junta Comarcal de Contractació en el sentit 
de  considerar,  d'entre  les  ofertes  presentades  i  mitjançant  la  valoració 
objectiva  del  conjunt  de  factors  a  tenir  en  compte  en  el  concurs,  la 
proposició de l'entitat TRANSPORTS I EXCAVACIONS ALT URGELL S.A. com a la més 
avantatjosa pels interessos de la corporació comarcal.

Trobat l'expedient conforme, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels 
membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte a 
l'entitat TRANSPORTS I EXCAVACIONS ALT URGELL S.A., pel preu de vint-i-nou 
milions  vuit-centes  mil  pessetes  (29.800.000,-  PTA)  IVA  inclòs,  per  a  la 
realització de l'obra anomenada "Nou accés a Fígols des del Pont d'Espia, 1a 
fase", d'acord amb el projecte tècnic i plecs de clàusules administratives i 
facultatives que regeixen aquest contracte.

Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 93/601 04 del Pressupost 
de l'entitat de l'exercici de 1993.

Tercer. Que  aquest  acord  sigui  notificat  a  l'entitat  contractista  en  el 
termini de deu dies perquè dins del deu dies següents a la recepció de la 
notificació presenti el document que acrediti haver constituït la garantia 
definitiva  i,  un  cop  complert  aquest  tràmit,  concorri,  tot  seguit,  a 
formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Quart. Facultar  la  Sra.  presidenta  de  la  corporació  perquè  en  nom  i 
representació del Consell Comarcal procedeixi a la signatura del contracte.

V. REFORMAT DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIO DEL CAMÍ D'ACCÉS A BAR, TOLORIU I EL 
QUER FORADAT

Vista  la  informació  facilitada  pel  conseller  president  de  la  Comissió 
Informativa d'Infrastructures, els presents acordaren donar-se per assabentats 
i ratificar l'acord pres per la Comissió de Govern amb data 1 de desembre 
d'enguany, en virtut del qual s'aprova el reformat al projecte de pavimentació 
del camí d'accés a Bar, Toloriu i el Quer Foradat.

VI.  ACTUALITZACIÓ  I  PRORROGA  PER  A  1994  DELS  CONVENIS  SUBSCRITS  AMB  EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL L'ANY 1993

Vista l'Ordre de 23 de novembre de 1993, del Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya, sobre convocatòria de pròrroga de convenis entre 
l'esmentat Departament i els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els 
Consells Comarcals per a la cooperació administrativa en matèria de serveis 
socials, formació d'adults i foment del voluntariat per a l'any 1994.

Atès que aquest Consell Comarcal va signar, en data 22 de setembre d'enguany, 



un conveni marc de cooperació amb el Departament de Benestar Social per a la 
programació i el finançament de serveis socials i altres actuacions en l'àmbit 
del benestar social a la comarca.

Atès que en l'actualització i pròrroga per a l'any 1994 de l'esmentat conveni, 
caldrà recollir una sèrie d'aspectes que venen aconsellats per la necessitat 
de fer més operatius i eficaços els serveis que actualment se desenvolupen en 
l'àrea de la comarca.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Públics, el Ple del 
Consell Comarcal, per unanimitat dels 14 membres corporatius presents a la 
sessió, ACORDA:

Primer. Proposar  al  Departament  de  Benestar  Social  de  la  Generalitat  de 
Catalunya l'actualització i pròrroga per a l'any 1994 del conveni subscrit amb 
l'esmentat Departament l'any 1993.

Segon. Sol⋅licitar que en el nou conveni per a 1994 es tinguin en compte les 
següents propostes:

a) Adscripció d'un nou educador/ra de carrer per a l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell.

b) Exempció del pagament del 33% d'assistència social per als municipis de 
menys de 200 habitants i pressupost ordinari inferior a 5.000.000 de pessetes. 
Els Ajuntaments afectats són els següents:

- Arsèguel
- Cabó
- Cava
- Estamariu
- Josa i Tuixén
- La Vansa i Fórnols
- el Pont de Bar

c) Consignació d'una dotació econòmica per a fer front a una retribució en 
favor del coordinador dels assistents socials

d)  Consignació  d'una  dotació  econòmica  per  a  fer  front  al  lloguer  i 
manteniment del local de l'oficina d'orientació social fins que aquesta no 
sigui traslladada a l'edifici de l'estació d'autobusos de la Seu d'Urgell.

e) Aportació al Consell Comarcal del 100 % dels ajuts a domicili per a la gent 
gran que, fins ara, gestionava i realitzava directament l'ICASS a la nostra 
comarca. 

f) Manteniment de l'ajut al Consell Consultiu de la Vellesa

Tercer. Facultar la Sra. Ma. Dolors Majoral i Moliné, Presidenta del Consell 
Comarcal,  perquè,  en  nom  i  representació  de  la  corporació,  trameti  al 
Departament de Benestar Social la sol.licitud corresponent i verifiqui prop 
dels organismes competents quantes gestions siguin necessàries fins arribar-hi 
a la formalització i signatura del nou conveni. 



VII. DONAR SUPORT A LA INSTAL.LACIO D'UNA RESIDÈNCIA GERIATRICA ASSISTIDA A 
OLIANA

Atès que, per tal de donar adequada resposta a la mancança en la nostra 
comarca  i  comarques  veïnes  de  places  de  residència  geriàtrica  assistida, 
l'empresa privada "Castell d'Oliana Residencial S.A", amb el ple suport i 
activa col.laboració de l'Ajuntament d'Oliana, el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya i l'INEM, ha endegat en el municipi d'Oliana un 
projecte  per  a  la  realització  d'un  centre  de  les  característiques  abans 
esmentades.

Atès que aquest projecte ve a omplir un buit existent a gairebé tota la 
demarcació territorial de Lleida on, per donar sortida a la majoria de casos 
existents, s'ha de recórrer als centres ubicats a la comunitat autònoma veïna.

Atès que la Residència geriàtrica sòcio-sanitària assistida d'Oliana serà de 
gestió privada, essent imprescindible, per tal de possibilitar l'accés a una 
gran majoria de futurs usuaris amb limitades disponibilitats econòmiques, la 
concertació  amb  el  Departament  de  Benestar  Social  de  la  Generalitat  de 
Catalunya d'un nombre suficient de places.

El  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels  16  membres  corporatius 
presents a la sessió, ACORDA:

DONAR el  total  suport  d'aquesta  corporació  al  projecte  d'instauració  al 
municipi  d'Oliana  d'una  "Residència  Geriàtrica  Assistida"  i  MANIFESTAR  la 
voluntat corporativa de col.laborar institucionalment, dins de les pròpies 
disponibilitats i com a ens representatiu de la comarca, en el desplegament i 
realització d'aquest projecte.    

VIII.  RECOLZAMENT  A  LA  INICIATIVA  D'ORGANITZACIÓ  D'UN  CURS  DE  FORMACIÓ 
OCUPACIONAL D'AJUDANTS DE CAFETERIA I RESTAURANT

El Ple del Consell Comarcal, a proposta de l'Ajuntament d'Oliana i adherint-se 
al dictamen de la Comissió de Govern, ACORDA, per unanimitat: 

INFORMAR FAVORABLEMENT I RECOLZAR, davant el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, la petició de la empresa "CAMPDIVER S.A." amb vista 
a  realitzar  un  curs  de  formació  ocupacional  d'ajudants  de  cafeteria  i 
restaurant  a  la  localitat  d'Oliana,  atès  que  iniciatives  d'aquesta  mena 
afavoreixen  la  creació  de  llocs  de  treball  mitjançant  l'estimulació 
d'inversions productives, àdhuc més tenint en compte que l'Ajuntament d'Oliana 
col.labora  amb  la  iniciativa  de  l'esmentada  empresa  mitjançant  la  seva 
qualificació com a I.L.E.

IX.- DONAR COMPTE DELS DECRETS NUM. 19 I 21/93 DE LA PRESIDÈNCIA

El Ple del Consell Comarcal  ACORDA, per unanimitat, donar-se per assabentat 
dels següents Decrets dictats per la Presidència del Consell :



- Decret núm. 19, de data 15 de novembre d'enguany, pel qual s'adjudica a 
l'empresa  BALIZAMIENTOS  Y  SEÑALIZACIONES  S.A,  mitjançant  expedient  de 
contractació directa formalitzat, el subministrament de 422 indicadors i 386 
suports per a la senyalització de rutes turístiques a la nostra comarca, pel 
preu de 2.516.989 PTA.

- Decret núm. 21, de data 3 de desembre d'enguany, pel qual es contracten amb 
el senyor Jordi Pasques i Canut, mitjançant expedient formalitzat a l'empara 
dels Reials Decrets números 1465/1985, de 17 de juliol, i 2357/1985, de 20 de 
novembre, els treballs específics i concrets de disseny i senyalització de 12 
itineraris o rutes turístiques de la comarca, pel preu de 2.495.500 PTA.

Al voltant d'aquest últim expedient, el conseller senyor Mas i Bentanachs 
demana una informació més completa sobre el procediment seguit en la selecció 
del  contractista,  rebent  les  oportunes  explicacions,  a  partir  de  la 
documentació obrant al propi expedient, sobre les raons que motivaren el fet 
de no ser possible lliurar només que una única consulta. 

X. SOL.LICITUD D'UN ESTUDI SOBRE LA UBICACIO DE NUCLIS EN TERRENYS NO INUNDATS 
PEL PANTÀ DE RIALB

Atès que cinc municipis (Peramola, Oliana i Bassella, a la comarca de l'Alt 
Urgell, i la Baronia de Rialb i Tiurana, a la comarca de la Noguera), quedaran 
afectats, en una gran part del seu territori, per les aigües del pantà de 
Rialb. 
Així:

Bassella         (393 hab.  70,80 Km2)    670 ha. inundades

Baronia de Rialb (275 hab. 142,68 km2)    443 ha. inundades

Tiurana          (213 hab.  15,32 km2)    371 ha. inundades

Oliana           (2075 hab. 31,92 km2)     90 ha. inundades

Peramola         (408 hab.  55,58 km2)     40 ha. inundades.

Atès que l'Ajuntament de Bassella, un dels més perjudicats per l'embassament, 
és conscient de què 670 ha. i 60 cases del seu terme municipal quedaran 
colgades sota l'aigua, però ignora com quedarà la resta del territori no 
inundat.

Atès que l'esmentat Ajuntament demana que sigui l'Administració de l'Estat, a 
través de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre o dels organismes que siguin 
competents, i/o la Generalitat de Catalunya, els qui assumeixin l'obligació de 
garantir  tots  els  serveis  mínims  necessaris  (aigua,  llum,  telèfon, 
clavegueram, accés rodat, etc.) als dos o tres nous nuclis que s'han de formar 
a cada banda del pantà on quedi terra per conrear i que substituiran els 
pobles  actuals  d'Aguilar,  Bassella  i  Castellnou  de  Bassella  que 
desapareixeran, essent les 30 famílies que aproximadament romandran visquent a 
la zona afectada les encarregades de la construcció dels habitatges, pallers, 



coberts, etc.

Atès per altra banda que, com sigui que del terme municipal de Tiurana només 
quedaran 3 cases habitades i 5 masies més sense inundar, l'Ajuntament de 
Bassella demana que passin a formar part del seu municipi, tota vegada que 
queden més a prop que de cap altre.

Per  tot  l'exposat  i  donant  suport  a  les  aspiracions  de  l'Ajuntament  de 
Bassella, el Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, per unanimitat dels 
seus membres corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Sol⋅licitar  al  Departament  de  Governació,  Comissió  de  Delimitació 
Territorial, l'estudi i la solució sobre la ubicació de la part dels nuclis no 
inundats pel pantà de Rialb, dels municipis colgats parcialment.

Segon. Sol.licitar al mateix Departament la tramitació d'ofici d'un expedient 
d'alteració  de  termes  municipals  per  tal  que  les  vuit  masies  (3  d'elles 
habitades) i terres que restin del municipi de Tiurana passin a formar part 
del de Bassella.

XI. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A FER FRONT AL PAGAMENT DEL MAPA COMARCAL DE 
CATALUNYA I DELEGACIÓ A LA PRESIDENTA, SI S'ESCAU, PER A SIGNAR EL CONVENI AMB 
L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 

Atès  que  l'Institut  Cartogràfic  de  Catalunya  està,  en  aquests  moments, 
realitzant la sèrie "Mapa Comarcal de Catalunya" a escala 1:50000 i que el 
mapa comarcal de l'Alt Urgell és previst de publicar-lo el mes de març de 
1995.

Atès que l'Institut Cartogràfic proposa de signar un conveni de col⋅laboració 
amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, pel qual la comarca adquiriria 1.500 
mapes, que són la tercera part de l'edició, per poder lliurar-los a les 
diferents instàncies comarcals (ajuntaments, escoles, cooperatives, casernes, 
bombers, etc).

Atès  que  el  Consell  Comarcal  hauria  de  col⋅laborar  en  el  cost  de  la 
realització, segons el conveni, amb l'aportació d'1.140.000 pessetes que farà 
efectives a l'Institut Cartogràfic de Catalunya en el moment en què aquest 
disposi dels exemplars impresos dels mapes.

Atès que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell no disposa de mitjans econòmics 
ni té possibilitats de recórrer a una altra font de finançament que no sigui 
la Diputació per a poder fer front a la despesa derivada de l'aportació que 
cal fer a l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a poder adquirir els 1.500 
mapes abans esmentats 

Atès, per altra part, que en totes les comarques de Girona, la Diputació 

Provincial ha col⋅laborat en l'edició dels mapes,

El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents 
a la sessió, ACORDA:



Primer. Demanar a l'Excl⋅lma. Diputació de Lleida que vulgui prestar la seva 
col.laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, ja sigui mitjançant la 
formalització d'un conveni, ja sigui a través de la concessió directa d'una 
subvenció,  per  a  poder  elaborar  aquesta  comarca  els  esmentats  documents 
cartogràfics.

Segon.  Autoritzar  la  Sra.  presidenta  de  la  corporació  perquè,  en  el  cas 
d'obte-nir l'ajut econòmic sol.licitat, pugui procedir a la signatura del 
corresponent  conveni  amb  l'Institut  Cartogràfic  de  Catalunya  amb  vista  a 
formalitzar  l'adqui-sició  dels  1.500  mapes  a  què  fa  referència  la  part 
expositiva  d'aquest acord.

ASSUMPTES D'URGÈNCIA

Fora de l'ordre del dia, i mitjançant l'aprovació per assentiment unànime del 
plenari  de  la  urgència  de  determinats  assumptes  proposats  per  la  Sra. 
presidenta, es passa, tot seguit, a adoptar els següents acords 

ASSUMPTE D'URGÈNCIA NUM.1  Escrit del Sr. Carles Moliné Boneta 

Vist l'escrit presentat pel senyor Carles Moliné i Boneta, concessionari del 
servei  públic  regular  de  transport  mixt  Els  Castells-La  Seu  d'Urgell,  on 
demana  de  reduir  la  freqüència  d'aquest  transport  a  tres  dies  setmanals 
-dimarts, dijous i dissabtes-, prestant el servei de viatgers i mercaderies 
regularment,  mitjançant  auto-taxi,  furgó  o  tot  terreny,  quedant  d'aquesta 
manera la recollida diària de la llet, durant la temporada fixada per la 
Central lletera, els quatre dies restants, a càrrec dels productors, amb la 
particularitat de què el Sr. Moliné s'obliga també a fer el transport de la 
llet els dilluns si bé només durant la temporada d'hivern,

El Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres corporatius presents 
a la sessió, ACORDA:

INFORMAR FAVORABLEMENT la petició cursada pel Sr. Carles Moliné i Boneta, en 
el sentit de:

Primer. Reduir  la  freqüència  de  la  línia  de  transport  mixt  regular  Els 
Castells-La Seu d'Urgell, de la qual és concessionari el sol.licitant, a tres 
dies setmanals (dimarts, dijous i dissabtes).

Segon. Obligar-se, no obstant també, a fer el transport de la llet tots els 
dilluns de cada setmana, si bé només durant la temporada d'hivern.

ASSUMPTE D'URGÈNCIA NUM.2  Delegació de competències en matèria de joventut.

Vist el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 187/1993, de 27 de juliol, 
publicat al DOGC núm. 1779 de 4.8.1993, pel qual es deleguen a les comarques 
les competències en matèria de joventut que s'assenyalen a l'article 1 de 
l'esmentat Decret.



Atès  que  aquesta  corporació  considera  d'interès  per  a  la  nostra  comarca 
l'assumpció de competències sobre la matèria, sense perjudici de reservar-se 
el dret de reconsiderar les condicions de la delegació a l'hora d'expressar 
formalment aquesta voluntat inicial a través del corresponent conveni amb 
l'Administració delegant. 

En conseqüència, el Ple del Consell Comarcal, per unanimitat dels membres 
corporatius presents a la sessió, ACORDA:

Primer. Acollir-se al Decret núm. 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de 
competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques.

Segon. Sol.licitar al Departament competent de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant la Secretaria General de la Joventut, l'establiment del conveni a 
què fa menció l'article 3 de l'esmentat Decret, amb la finalitat de fer 
possible,  si  escau,  l'efectivitat  de  les  competències  susceptibles  de 
delegació.

ASSUMPTE  D'URGÈNCIA  NUM.  3   Bases  específiques  que  han  de  regular  la 
convocatòria  de  concurs  ordinari  per  a  proveir  el  lloc  de  treball 
d'intervenció, 2a. classe.

Atès que a la plantilla d'aquesta corporació es troba vacant el lloc de 
treball d'interventor.

Atès que la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri per a les 
Administracions Públiques s'ha adreçat als ens locals que tenen vacants llocs 
de  treball  reservats  a  funcionaris  d'administració  local  d'habilitació 
estatal, donant informació del procés legal a seguir per a la convocatòria de 
concurs ordinari per a proveir aquests llocs de treball.

Atès que l'esmentat concurs es regeix per un doble sistema de bases: les 
generals, (que seran objecte d'aprovació per part del Ministeri per a les 
Administracions Públiques, coordinadament amb les Comunitats Autònomes), i les 
específiques (que seran aprovades pels plenaris de cada corporació local)

Atès  que,  pel  que  fa  aquesta  corporació  comarcal,  s'ha  procedit  per  la 
secretaria  general  a  redactar  les  bases  que  regulen  el  barem  de  mèrits 
específics d'acord amb els quals el tribunal a constituir al si del Consell 
Comarcal haurà de valorar els al.legats pels aspirants al lloc de treball 
d'interventor d'aquesta corporació.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'àrea, i trobant 
correctes i ajustades a les necessitats i als interessos d'aquesta corporació 
les bases presentades, el Ple, per unanimitat dels 16 membres corporatius 
presents a la sessió, ACORDA:  

Primer. Aprovar les Bases específiques que regiran per a la convocatòria de 
concurs ordinari a fi de proveir un lloc de treball d'interventor d'aquest 
Consell Comarcal 

Segon. Autoritzar la Sra. presidenta de la corporació perquè realitzi tots els 



tràmits i gestions que el procés de la convocatòria exigeix, incloent-hi el 
nomenament del tribunal de valoració 

XII. INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA

En aquest apartat de l'ordre del dia intervé la Sra. presidenta per a informar 
sobre els següents assumptes d'interès comarcal:

a)  Recorda  als  senyors  alcaldes,  a  petició  del  Departament  de  Política 
Territorial  i  Obres  Públiques,  la  necessitat  de  col.locar  en  les  obres 
públiques de les portades d'aigua els cartells anunciadors de l'obra, segons 
està ordenat per la normativa vigent.

b) Anuncia la propera sortida a la llum dels programes "LEADER" "INTERREC" i 
"objectiu 5B" que promou i financia la Unió Europea. Convida els senyors 
alcaldes a rebre l'oportuna informació sobre aquests programes a través de la 
coordinadora  tècnica  de  l'àrea  de  promoció  i  foment  de  l'activitat 
sòcioeconòmica.

c) Informa sobre la necessitat de posar al dia l'estadística real dels nuclis 
de població de cada municipi, atès que un dels criteris i factors a tenir en 
compte pel Departament de Governació a l'hora d'establir prioritats en el 
finançament de les obres i serveis municipals vindrà donat pel nombre de 
nuclis disseminats que tingui cada municipi.

d) A petició de la Sra. presidenta, s'acorda transmetre la felicitació del 
Plenari corporatiu al senyor Pep Albanell per la obtenció del premi "Lola 
Anglada".

PRECS PREGUNTES 

Adherint-se al prec formulat pel conseller del grup corporatiu de CIU, senyor 
Jesús  Fierro  i  Rugall,  el  Ple  del  Consell  Comarcal,  per  unanimitat  dels 
membres corporatius presents a la sessió, ha pres el següent ACORD:

- RECOLZAR la Moció presentada pel Grup municipal d'Esquerra Republicana i 
aprovada  pel  Ple  de  l'Ajuntament  de  la  Seu  d'Urgell,  en  el  sentit  de 
manifestar la solidaritat de la corporació comarcal amb els treballadors de 
TRANSA, amb motiu del tancament d'aquesta empresa ubicada al terme municipal 
de  Ribera  d'Urgellet,  i  fer  també  extensiva  aquesta  solidaritat  als  seus 
proveïdors,  els  quals  constitueixen  gairebé  la  totalitat  dels  petits 
comerciants i industrials radicats a la comarca.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s'aixecà la sessió a les 22,30 
hores, de la qual s'estén la present acta que és signada per la senyora 
presidenta amb mi, el secretari. Certifico.

      LA PRESIDENTA                               EL SECRETARI



DILIGENCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 858670 al 
núm. 858681, i comprèn un total de 12 folis, numerats del 117 al 128.

La Seu d'Urgell, 14 de gener de 1994

EL SECRETARI


