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de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2009/1 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 19 de febrer de 2009 
Durada: de les 20:15 a les 22.15 hores 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal.  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sr. Ventura Roca i Martí, vice-president segon 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vice-president tercer 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Òscar Ordeig Molist, conseller 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sra. Patrícia Lanau Morales, consellera 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Ajuntament d'Alàs i Cerc 
Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il·lm. Sr. Josep Marquès Castany, Ajuntament de Cabó 
Il·lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 



Il·lm. Sr. Albert Batalla Siscart, Ajuntament de la Seu d'Urgell 
 

S’incorporen durant la sessió: 

Sr. Ventura Roca i Martí, vice-president segon 
 
 

Ordre del dia  
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Aprovació del Pressupost per a l'exercici 2009 i de la plantilla de personal. 
3. Oferta pública d'ocupació 2009. 
4. Calendari de sessions 2009. 
5. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Paleontologia i Entorn. 
6. Aprovació de l'addenda de pròrroga al conveni amb el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge per a l'oficina comarcal del Departament. 
7. Conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions per a la cessió d'espai per a les torres de 

telecomunicacions. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

8. Aprovació del plec de clàusules administratives de l'obra: Centre de serveis de l'Alt Urgell (1a 
fase). 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

9. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la coordinació de serveis socials 2009. 
10. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i l'Agència Catalana de Joventut per a la cessió 

d'un espai a l'Alberg La Valira per al Centre Obert d'Infants de l'Alt Urgell. 
 
11. Moció PSC-PROGRÉS: contractació d'un Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
12. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
13. Informes de Presidència. 
14. Torn obert de paraules als alcaldes. 
15. Precs i preguntes. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
El Sr. Tordesillas esmenta en aquest punt que no ha rebut les actes ni les convocatòries per correu 
electrònic, quan sempre ho rebia sense problemes. 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 
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2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2009 I DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL. 

Núm. exp. INT 2009/03 
 

El president exposa el contingut del pressupost de l’exercici 2009 i en primer lloc indica que supera 
els 12 milions d’euros, que inclou 1,2 milions d’euros corresponents a la gestió del Pla d’obres i 
serveis,  i que l’increment d’aquest respecte el 2008 és d’un 19,56 %. 
 
Indica que en aquest pressupost es volen prioritzar les inversions en xarxa de camins, 
infraestructures, noves tecnologies i serveis d’atenció persones. 
 
En referència a les inversions reals s’ha incrementat la dotació en un 11% i inclou la inversió de 
més d’1 milió d’euros a la xarxa de camins.  
 
Pel que fa a les infraestructures explica que diferents projectes amb una de les prioritats que seria 
iniciar la primera fase de les obres d’ampliació de la seu de la corporació, per la qual avui també 
està previst aprovar les bases per licitar-la. En referència a aquesta inversió explica que és un 
projecte que ve de lluny i s’entén necessari i que ara es donen els factors que ajuden a tirar 
endavant per l’efecte d’oportunitat doncs potser es podrà fer inclús més obra i per la segona fase hi 
haurà la facilitat de recursos del PUOIS. Des d’un punt de vista institucional es fa l’aportació 
d’avançar inversions com aquesta per aportar també un gra de sorra a la cojuntura econòmica 
actual, que és greu, i si es pot intentar que alguna empresa de la comarca o d’aprop pugui fer-la 
serà un pas endavant.  
 
Pel que fa a telecomunicacions explica que hi ha una inversió pressupostada de 180.000 € que 
s’han de sumar als 80.000 € del projecte de Territoris Digitals de l’Alt Pirineu que es desenvoluparà 
juntament amb la Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. 
 
En referència als serveis d’atenció a les persones destaca l’aposta decidida d’aquest mandat, i que 
es potencia des de la Generalitat, per aquests serveis sobre els que s’ha d’agafar el repte i 
avançar. Remarca l’aposta de l’equip de govern pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell i pel qual es preveu millorar una infraestructura amb una previsió de despesa de 180.000 € 
que ajudarà molt. 
 
Pel que fa a la promoció del territori explica que pels temes de cultura, natural, gastronomia i 
alstres es continuarà aportant valor afegit a aquests actius i que es potenciarà aspectes com el 
Randopirineus en el marc de l’Interreg IV (POCTEFA) amb la Cerdanya, Andorra i territoris del sud 
de França i el Camí de Sant Jaume . 
 
En referència al Refugi d’animals de Benavarre explica que s’ha pressupostat una ampliació 
perquè tot i que ara per ara sembla suficient s’ha de fer una previsió de futur per ampliació i que 
els preocupa molt poder fer sostenible aquesta instal·lació. Posa sobre la taula aquest tema perquè 
si s’ha aprovat una Llei de Protecció dels Animals que no preveu el finançament d’aquestes 
infraestructures ni del seu funcionament no es pot sostenir i en té responsabilitat directe el 
Departament de Medi Ambient. Potser s’haurà de plantejar retornar la competència als 
ajuntaments. Explica que han sortit publicades les bases per la subvenció de funcionament però no 
encara la convocatòria i que és un tema que també s’ha plantejat al Consell d’Alcaldes. 



 
En referència al Pla d’Obres, dins el capítol de transferències de capital , destaca que ascendeix a 
3,7 milions d’euros que es gestionen. 
 
Pel que fa a la despesa corrent s’ha seguit el mateix esquema d’anys anteriors i remarca 
l’increment de dotació en atenció a les persones, educació, cultura i promoció que és d’un 18,38% i 
que inclou la gestió dels ajuts a famílies per diferents conceptes com menjadors escolar, transport 
social, llei de la dependència i altres. 
 
El pressupost del Consell Comarcal manté i reforça el compromís amb els diferents organismes 
dels que forma part com el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, el Consorci Alt Urgell 
XXI (CAU XXI) i el Consorci Alt Urgell Cerdanya (CAUC) amb l’objectiu específic de gestionar la nova 
Iniciativa comunitària Leader Plus en un àmbit supracomarcal com és el de tota la nostra comarca i 
una part de la veïna Cerdanya, el Consorci Alt Urgell, Gestió del Medi Ambient (AUGEMA) que ha de 
desenvolupar temes que entenen que seran de la seva competència com la planta de biomasa o la 
fotovoltaica, la Fundació Vescomtat de Castellbó, el Consorci de la Rutal dels Oficis d’Ahir, el 
Consorci de Paleontologia i Entorn i el Consorci Segre Rialb. 
 
Manifesta la seva satisfacció per aquest pressupost perquè assoleix i reflecteix la voluntat i els 
objectius dels dos grups de l’equip de govern de CiU i ERC. 
 
A continuació el Sr. Pere Porta, gerent, fa un resum del contingut entenent que inclou també la 
previsió d’ingressos i despeses de l’empresa pública comarcal IAU,SA, la plantilla de personal i les 
bases d’execució del pressupost.  
 
En referència a les bases recorda que s’ha contemplat un increment del preu del quilòmetre de fins 
a 0’30 €, en resposta a una demanada de la comissió paritària de personal. 
 
En referència a la plantilla explica que hi ha 69 llocs de treball, dels quals 10 son els contemplats 
per un possible taller d’ocupació, i per tant els reals son 59 dels quals 5 son de nova creació. 
 
Destaca dels ingressos el fet que els recursos que genera el propi Consell Comarcal no arriben a 
l’1 % del pressupost i per tant com a ens té poca capacitat econòmica d’engegar iniciatives amb 
finançament no finalista. 
 
De la part corresponent a les despeses recull que la de personal recollit al capítol 1 no arriba al 15 
% del total de pressupost, i que l’increment aplicat al 2009 ha estat del 2% 
 
Enumera els llocs de treball que es creen: 1 centre obert, 1 dinamitzador, 1 tècnic en assumptes 
laboral a l’Oficina Jove, 1 administratiu per l’arxiu històric i 1 treballador familiar. 
 
En el funcionament per programes explica que tots estan iguals que l’any passar amb la novetat de 
l’arxiu històric comarcal i l’Oficina Jove com a programa nou.  
 
Pel que fa a les despeses dels capítols 3 i 9 sobre finançament i endeutament remarca que aquest 
és de 0 € a llarg termini que permetrà afrontar inversions corporatives que no tenen finançament 
extern. 
 
El Sr. Oscar Ordeig del grup del PSC-Progrés fa un anàlisi del pressupost presentat i indica que té 
dues lectures, la primera és la que fa l’equip de govern i una altre molt diferent que fan ells. En la 
seva lectura enquadren la valoració del pressupost del 2009 comparant-lo amb el d’altres anys per 
veure la coherència i la relació d’ingressos i despeses. Pel que fa als ingressos segurament els 
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votarien a favor, doncs en aquest últims sis anys hi ha hagut aportacions als ingressos molt per 
sobre de l’IPC, però pel que fa a la distribució de les despeses comentarà que ells ho haguessin fet 
molt diferent. Per que fa als 7,2 milions d’euros de despesa, que inclou en el capítol 6 el Pla 
d’obres i serveis, ells ho distribuirien segons el principi de proximitat i de polítiques proactives a 
favor dels municipis petits. Segurament coincidirien en l’objectiu final però no en la manera de fer-
ho, sobretot per la diferència de recursos a la capital de comarca i la seva àrea d’influència i a la 
resta de municipis. 
 
Pel que fa als ingressos el indica que s’ha incrementat un 50% en sis anys i creu que aquest és 
una millora important. Indica que en sis anys s’han incrementat un 100% les transferències 
corrents i un 32 % les transferències de capital. Si es tingués en compte que l’any 2003 hi va haver 
una aportació extraordinària per transferències procedents del programa de Territorios Digitales 
aquest increment seria del 200%. Enumera els departaments i Agències com l’ACA per l’EDAR 
que han aportat més diners que mai. 
 
Indica que els diners de més que s’han ingressat s’haurien d’haver gastat en temes com el SAT en 
què l’aportació actual de la Diputació a la despesa és del 66%, un 27 % els ajuntaments i un 7 % el 
Consell. Diu que el percentatge d’aportació entre els ajuntaments i el consell s’hauria d’invertir, 
doncs els ajuntament petits feina tenen a finançar els seus serveis bàsics. S’hauria d’aportar més 
serveis jurídics i tècnics als ajuntaments. Considera que és més efectiu invertir en petites obres als 
municipis i no tant grans obres a la Seu. 
 
Pel que fa a les NTIC explica que invertir 150.000 € a Centre de Serveis de la Seu i després no hi 
ha prou diners per afrontar més inversió al territori que és poca cosa. En noves tecnologies sempre 
s’ha de mirar endavant perquè canvien molt 
 
Denota que hi ha manca de planificació de comarca i posa per exemple projectes estrella com el 
de la planta fotovoltaica o la planta de biomassa que no s’han posat  a aquest pressupost i es diu 
que ho farà AUGEMA, però AUGEMA també existia abans  i per tant entén que es poden 
perdre180.000 € de subvenció de l‘ICAEN. 
 
Manifesta que no es pensa a llarg plaç i posa per exemple l’ampliació de la gossera que ja es 
debia fer amb una mala previsió doncs si ja s’ha d’ampliar és que falla alguna cosa. 
 
Creu que aquest era l’any per aplicar el romanent de tresoreria doncs el 2007 s’ha tancat en positiu 
i es podia fer servir, entre altres, per ajudes directes. S’ha demanat l’estat de tresoreria a 31 de 
desembre de 2008, i quan tothom va apurat, hi havia 600.000 € i creu que s’ha d’invertir.  
 
Manifesta que el pressupost pel 2009 és un pressupost irreal doncs el tancament del 2006 en el 
capítol 6 es va executar en un 65%  i del 2007 en un 50% i per tant el percentatge d’execució és 
molt petit i si el 2009 es deixa d’executar la meitat del que es pressuposta vol dir que no s’acota 
gaire bé el que es vol fer. 
 
Pel que fa a les despeses per òrgans de govern i de direcció del consell, que inclou president mes 
gerent en una part més petita més els assessors, tot i entendre que cada institució fa servir la seva 
fórmula, entén que 220.000 € per òrgans de govern creu que és excessiu i que s’ha de 



racionalitzar ja que en temps de crisi s’han de reduir aquestes despeses i més si es constata que a 
finals de 2008 es va modificar el pressupost perquè quedava curta la previsió.  
 
Manifesta que hi ha temes com les beques de menjador escolar que necessitaran d’aportacions 
extraordinàries doncs l’evolució de l’economia pot requerir-ho, i des de fa alguns mesos està ja tota 
la despesa compromesa. 
 
Comenta que la despesa per la nova EDAR de Montferrer, que està obsoleta i cal fer-ne una de 
nova, es va dir que es faria el 2009 i que tot i que ho ha de fer l’ACA, el funcionament de l’actual fa 
que sigui molt car i que respecte al 2003 s’ha incrementat un 90 % la despesa ordinària i en 
definitiva ho acaba pagant el ciutadà. Explica que les obres de millora i reposició de la EDAR han 
augmentat un 100% i per tant entén que és més urgent que mai reivindicar el compromís de l’ACA 
de fer la nova planta el projecte de la qual ja havia d’haver-se acabat a finals del 2008. 
 
Pel que fa la distribució de les despeses del capítol 2 que és on hi ha d’haver la despesa 
estructural per desenvolupament d’iniciatives no correspon amb l’increment del capítol d’inversió i 
de personal i no hi ha marge de maniobra pel capítol 2 de funcionament d’aquestes. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Ventura Roca. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Ordeig i en referència a les obres de la nova corporació manifesta 
que ells no hi creuen i manifesta que es pot dir que la inversió a la comarca està garantida però si 
es gasta en la ampliació de l’edifici no veu millora en la qualitat. Diu que si es fes en vot secret 
dubte que la prioritat fos ampliar l’edifici del Consell. Creu que no és un any per grans inversions a 
la capital sinó als ajuntaments amb inversions més petites. També manifesta que considera 
innecessari invertir en el Centre Cívic per les obres de serveis socials i que s’haurien d’invertir en 
altres coses. 
 
Diu que podrien estar d’acord en despeses com el Randopirineus i el camí de Sant Jaume, tot i 
que no en parlen en el procés d’elaboració i no se’ls té en compte per res però és legítim, tot i que 
en els projectes importants seria bo que es busqués la unanimitat. 
 
Pel que fa a la l’ajuda del 0’7% al Tercer Mon es fa una aportació de 5000 € en base al Fons de 
Cooperació Local creu que és interpretar el mínim del mínim. 
 
Manifesta que per acabar vol remarca que és un pressupost amb poques idees i projectes nous, 
sense full de ruta, amb massa despesa per òrgans de govern, que no fa front a la situació de crisi i 
no es veu cap millora en la gestió fruit de la millora en els ingressos. Les seves propostes anirien 
en inversions als petits municipis amb coordinació amb els alcaldes i amb millora dels serveis 
jurídics i tècnics, i anuncia el vot en contra del pressupost tot i que al punt de la plantilla fora 
d’abstenció. 
 
 
El president pren la paraula per respondre a l’exposició feta i anuncia que procurarà ser breu i no 
anirà tant punt per punt però que hi ha coses que no es poden passar per alt de les afirmacions 
fetes. 
 
En primer lloc remarca que de l’afirmació feta sobre que la Generalitat aporta més diners, s’ha de 
tenir en compte també que la mateixa Generalitat ha multiplicat el seu propi pressupost per 2,5 i 
l’increment als consell comarcals ha estat el resultat com a  molt de multiplicar per 0’5 i per tant 
potser no ha aportat tant al territori indicant també que quan es fa servir l’aritmètica s’ha de fer 
servir tota i dir-ho tot. Tot i així remarca que hi ha departaments com el de Política Territorial i 
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Obres Públiques que en relació als consell comarcal han crescut un 0%, i on abans eren pessetes 
ara son euros, i posa per exemple la dotació en camins. 
 
Pel que fa als serveis a petits municipis i en referència concreta al servei de SAT manifesta que qui 
hauria de pagar el 100% del cost no és ni el Consell ni els ajuntaments sinó la Diputació, cosa que 
ell ja havia plantejat quan era diputat  i des d’aquí proposa una moció conjunta per demanar-ho. 
 
Pel que fa als serveis tècnics que es presten des del Consell als ajuntaments, recorda que no fa 
massa es va  parlar de prestar servei d’arquitecte pels ajuntaments i que només 1 o 2 ajuntaments 
s’hi van interessar i acceptaven un arquitecte d’àmbit comarcal, tot i que ell creu que aniria molt bé, 
si més no per tenir criteris en una mateixa línia, i recorda que van ser els ajuntaments que no van 
voler-ho. 
 
Pel que fa a l’assessorament jurídic recorda que ja està en marxa pels ajuntaments que s’hi ha 
acollit que han estat 15 dels 19 de la comarca i que ja s’ha signat el contracte amb el despatx 
d’advocats, i que creu que podrà ser un bon servei i més tenint en compte que la responsabilitat 
dels ajuntaments grans i dels petits és la mateixa. 
 
Sobre l’afirmació que tota la inversió es concentra a la Seu manifesta que no és certa, doncs hi ha 
serveis que han d’estar a la Seu, que també és comarca, i altres com per exemple el Pla de 
Camins, en 10 anys la inversió feta a la Seu hagués estat de 0 €, excepte per l’obra del camí de la 
vora del riu. Per tant que en aquest Pla s’ha ajudat més als petits és una afirmació en que tothom 
hi estarà d’acord. 
 
Manifesta que de la planificació feta n’està satisfet per la seva elaboració i entén que aquest és un 
vot polític i que la que farien ells si estesin a l’altre banda no seria tant diferent. 
 
Pel que fa a la planta de biomassa explica que s’ha pressupostat des d’AUGEMA i que son 
recursos que només es perdran si donen la subvenció. 
 
Pel que fa a les instal·lacions de la gossera entén que la previsió d’una ampliació és per avançar-
se a les necessitats futures i com a mesura preventiva. 
 
Pel que fa al percentatge d’execució dels pressupostos anteriors explica que aquest no pot ser mai 
exacte perquè les obres es comencen un dia i no acaben mai l’1 de gener i per tant s’haurien de 
mirar més coses com quan s’han adjudicat  i altres per fer-ne una bona anàlisi. 
 
Per aclarir el tema del menjador indica que els ajuts s’han incrementat un 18%. 
 
Pel que fa a la depuradora explica que quan va dir que l’ACA faria les obres amb el projecte acabat 
el 2008 és perquè així li havien afirmat des de l’ACA, i que si no se n’han sortit de fer el projecte a 
temps perquè ho han adjudicat a una empresa que no els hi ha anat bé i que potser havien 
d’haver-li rescincit el contracte no està sota la seva responsabilitat. Quan es va pronunciar el 2007 
sobre els terminis i l’execució d’aquesta obra no ho va fer a iniciativa pròpia sinó responent a una 
pregunta i segons la informació que ell tenia en aquell moment de l‘ACA. 
 



Pel que fa al capítol 6 i 7 de capital indica que es inversió no estructural, i que no es creen 
estructures noves sense garantir el finançament. Per donar servei al territori i als municipis petits 
s’ha de créixer en estructura i s’ha de tenir clar d’on vindran els diners. Com a projecte global 
s’estan fent uns pressupostos que ho deixaran tot  apunt perquè vingui qui vingui al seu darrera el 
Consell sigui sostenible. 
 
Pel que fa al nou edifici recorda que el grup del PSC- progrés va votar a favor del projecte i va 
votar a favor a la sol·licitud de subvenció al Pla d’Obres on estava inclosa aquesta inversió.  
 
Pel que fa al Centre d’Atenció a les Persones explica que un cop redactat el projecte executiu dóna 
un import d’inversió superior al previst inicialment. En relació a aquest punt recorda que les 
subvencions no sempre son per les obres que es vulguin com les del Pla d’Obres, i en aquest cas 
concret és un ajut extraordinari que bé del Departament d’Acció Social i Ciutadania perquè creuen 
que el model que es proposa a l’Alt Urgell és un bon model i que és exportable a la resta de 
Catalunya. 
 
Manifesta que per part de l’equip de govern hi ha idees i full de ruta, es fan actuacions als 
ajuntaments de la comarca i creu que el pressupost en un alt % de moltes idees estan parlades i 
debatudes al Consell d’Alcaldes. Posa de relleu que volen que la comarca avanci i estan per ajudar 
al conjunt del territori. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig en torn de rèplica i sobre l’afirmació que “hi ha model” creuen que 
falta una alternança de govern a la comarca perquè hi hagi projectes nous i idees noves. Creu que 
si fossin més diligents i els escoltessin hi hauria més consens i col·laboració, i ho diu com a reflexió 
doncs no se senten implicats. Coincideixen en la necessitat de millora de la qualitat però no en la 
manera de fer-ho. 
 
Manifesta que la despesa de 220.000 en òrgans de direcció si es multiplica pels anys de legislatura 
son molts diners, i almenys una part es podria dedicar a altres coses. Entén que ara no hi ha tants 
projectes i no es necessita tants òrgans de direcció. Ja no es posen amb els assessors però 
entenen que s’ha de reduir la partida d’òrgans de govern . 
 
Pel que fa a l’aritmètica de la Generalitat manifesta que s’hauria d’estar agraït  i excusar-se en què 
la Generalitat també rep més diners quan s’està aprovant el pressupost del Consell Comarcal no té 
cap sentit. 
 
El 50% d’increment dels ingressos en sis anys està molt bé i en partides molt sensibles com les 
procedents del DASC i de Governació que denoten major compromís amb el mon local. No val 
l’excusa que ens n’haurien de donar més. 
 
Pel que fa al SAT entén que la Diputació fa una proposta però de moment els ajuntaments paguen 
el 27% i el 7% el paga el Consell i aquesta proporció és la que s’hauria d’invertir, i en aquest sentit 
la feina és del Consell de buscar els diners. 
 
Pel que fa ala planta de biomassa i la planta fotovoltaica entén que és una manca de previsió no 
posar-ho al pressupost perquè també ho pot fer el Consell. 
 
Pel que fa a les inversions a la Seu, i en concret al Centre de Serveis de les Monges, al Centre de 
serveis socials i les obres de Consell, diu que es podria preguntar també al Consell d’Alcaldes què 
en volen fer amb aquests diners. 
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Demanaria també que, tenint en compte que fa mesos que s’haurà de dir que no als ajuts 
socioeconòmics de menjador escolar es treguin diners o s’incrementi els ajuts amb càrrec al 
romanent i que ningú es quedi sense ajuda ni que hagi de tenir retallades. 
 
En referència a la depuradora diu que tot son compromisos que no es compleixen doncs se 
n’enteren per la televisió i per la premsa, i lamenten que el 2009 no hi haurà depuradora nova. 
 
Explica que quan parla de despesa estructural es refereix a què tota nova infraestructura i nou 
equipament té despesa de funcionament ordinari pel qual s’han de buscar els diners. 
 
Manifesta que no es posarien d’acord doncs tenen models molt diferenciats i segur que el model 
de serveis socials, no sap si el del consell comarcal, és exportable però la Conselleria si que ha fet 
una aposta a tot Catalunya per millorar, ja es veurà si el model de l’Alt Urgell serà exportable o no 
sobretot a àrees geogràfiques amb realitats tant diferents. 
 
Pren la paraula el president i referent a l’últim comentari indica que no sap si el model de serveis 
socials s’exportarà a tot arreu, però al Pirineu segur que és aquest el model correcte o del 60 % del 
territori. 
 
Pel que fa a les despeses estructurals, com tots, el consell té feina a obrir el dia a dia perquè els 
recursos propis son molt baixos i estan al mínim. Així amb les noves infraestructures i els nous 
serveis que es creen ja es concreta i es vigila que hi hagi el finançament estructurals. 
 
Pel que fa a la informació de reunions no sap si volen dir que ha de dir a tot arreu on va com a 
president del Consell Comarcal, ja que entén que no és el cas. 
 
Pel que fa a la inversió de la depuradora insisteix en què el primer i responsable del tema és l’ACA. 
 
Sobre els menjadors escolars manifesta que sabran estar a l’alçada de les circumstàncies. 
 
Pel que fa al servei de SAT manifesta que qui hauria de finançar el 100% de la despesa hauria de 
ser la Diputació i alhora aclareix que el percentatge de finançament del Consell és més alt que 
l’indicat. 
 
En referència a la última afirmació sobre l’aportació de diners dels Departament d’Acció Social i 
Ciutadania i del Departament de Governació manifesta que son dos Departaments que han fet 
moltes coses i que a Governació hi ha un molt bon conseller, però si s’entra en altres 
departaments com el de Medi Ambient potser fora més discutible. Entén que s’ha de donar gràcies 
però també entén que no ens donen res que no ens correspongui. 
 
Entén que el pressupost que es presenta és un pressupost per tot el territori i estan satisfets de la 
millora perquè han tingut més diners.  
 
Com a reflexió en relació a la participació i a la informació que es dona als consellers manifesta 
que agrairia que a les comissions informatives es fessin aportacions i esmenes que tampoc s’han 
fet, i si cal tenir més temps per analitzar el pressupost poden ampliar el termini. 
 



APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2009 I DE  LA PLANTILLA DE 
PERSONAL. 

Núm. exp. INT 2009/03 
Vist el pressupost presentat i discutit. 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Governació, Finances i Cooperació 
Municipal de 3 de febrer i 10 de febrer d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 500/1990, de 20 de abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 11 consellers presents dels 
grups de CiU i d’ERC i els vots en contra dels 5 consellers presents del grup del PSC-Progrés, 
s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2008, integrat per:  
 

A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de despeses: 
 

ESTAT D'INGRESSOS  Import € 
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos) 103.383,93 
CAPITOL 4 (Transferències corrents) 4.720.039,17 
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials) 3.000,00 
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 6.712.809,32 
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00 
CAPITOL 9 (Passius financers) 496.437,91 
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 12.035.670,33  
    
ESTAT DE DESPESES  Import € 
CAPITOL 1 (Despeses de personal) 1.803.326,44 
CAPITOL 2 (Desp. bens corrents i serveis) 2.233.295,99 
CAPITOL 3 (Despeses financeres) 3.000,00 
CAPITOL 4 (Transferències corrents)  775.800,67 
CAPITOL 6 (Inversions reals) 3.425.449,99 
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 3.794.797,24 
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00 
CAPITOL 9 (Passius financers) 0,00 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 12.035.670,33 

 
 
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT URGELL SA, 
amb el següent resum:  
 

PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 
  

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 714.834,06 
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 600,00 
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 68.500,00 
TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 783.934,06  

 
PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 
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CAPÍTOL 1. Despeses de personals 358.205,44 
CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis 356.628,62 
CAPITOL 3. Despeses financeres 600,00 
CAPITOL 7. Transferències de capital 68.500,00 
TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 783.934,06 

 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 2008. 
 
Tercer.  Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de la 
corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que 
determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat 
per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol, i integrada per:  
 
                        ANNEX DE PERSONAL 2009 DEL CONSELL COMARCAL DE L’AL T URGELL 
 

Denominació del Escala-sub.       
lloc de treball Requisits Grup Places  Vacants  

     
Alts càrrecs     
Càrrecs electes Llei 6/1987   1   
     
Personal eventual     
Gerent Llei 6/1987 A1/A2 1   
Assessor especial Assessor A1/A2 2   
     
Personal funcionari     
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assistència tècnica SAT H.N. sec-int. A1 2 1 
T. Gestió Econòmica-Tresorer Ad. esp. tèc. A1/A2 1 1 
Arquitecte tècnic Ad. esp. tèc. A2 1   
Servei assistència tècnica SAT H.N. sec-int. A2 2   
T. consum i ensenyament Ad. especial A2 1   
Administratiu Ad. general Ad. general C1 2 1 
     
Personal laboral permanent     
Técnics superior Llicenciatura específica A1 5 1 
Tècnics de grau mig Diplomatura especifica A2 10 3 
Administratius BUP / FP2 C1 5   
Auxiliars administratius Graduat esc. C2 3 1 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 2   
     
Personal laboral no permanent     
Técnics superior Llicenciatura A1 4 0 



Tècnics de grau mig Dipl. especif. A2 9 1 
Auxiliar administratiu Graduat esc. C2 2 0 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 9 1 

 
 
                    ANNEX DE PERSONAL 2009 D’INICIATIVES ALT URGELL S.A . (Personal laboral) 
 

Orgànic Denominació Grup Places  Vacants Observacions 
GENERAL Gerent A 1 1 Nomenament gerent 

consell 
      
EDAR Director tècnic EADR A2 1 1 Assignat Tècnic consell 
 Operaris manteniment E 3 -  
      
TELECOMUNICACIONS Tècnic projectes A2 1 -  
 Administratiu gestió C1 1 -  
      
CUINA CENTRAL Cap de cuina E 1 -  
 Cuiners E 3 -  
 Neteja E 3 -  
 Xofer càtering E 1 -  
 Monitors menjador E 4 -  
      
EDUCACIÓ Monitors transportats E 2 -  
 Monitors 6a. Hora E 9 -  

 
Quart.  Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que estableix 
l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació 
amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el benentès que, de no produir-se reclamacions, el 
pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte de 
prosseguir els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè.  Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i trametre'n una còpia 
certificada a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio de Administraciones 
Públicas, i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat. 
 
Sisè.  Delegar les competències per a l’aprovació dels següents expedients a la Comissió de Govern, 
tal i com ja es recull a les bases d’execució del pressupost: 
 
- Transferències de crèdit que no siguin competència del Ple 
- Ampliacions de crèdit 
- Generació de crèdit 
- Incorporació de romanents de crèdit 
 
 
3.- OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2009. 

Núm. exp. PER 2009/08 
 

Atès que el Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió d’avui ha aprovat la plantilla de places 
reservades a funcionaris i personal laboral, juntament amb pressupost comarcal per a l’any 2009, i 
les quals es detallen a continuació: 
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OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ - ANY 2009 

     
Denominació del Escala-sub.       

lloc de treball Requisits Grup  Places  Vacants  
     
Personal funcionari     
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assistència tècnica SAT H.N. sec-int. A1 2 1 
     
Personal laboral     
Tècnics superior Psicòleg CDIAP - Educador social A1 1 1 
Tècnics de grau mig Treballador/a social A2 2 1 
  Logopeda -CDIAP A2 1 1 
Auxiliars administratius Graduat esc. C2 3 1 

 
Atès el que disposa l’article 285 del Decret Legislatiu 1/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 56 i següents del Reglament de 
personal al servei dels ens locals, que estableixen la necessitat d’aprovar prèviament l’oferta 
pública d’ocupació per a poder convocar les proves selectives d’accés a les corresponents 
vacants. 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d’ocupació pública per a l’any 2009, les places vacants 
de les quals es fa oferta es troben degudament dotades en el pressupost comarcal vigent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2009 de personal al servei d’aquest Consell 
comarcal, que inclou totes les vacants dotades per aquest any, de conformitat amb els articles 91 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 128 del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, i 56 i següents del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat pel 
Decret 214/1990. 
 
Segon.  Publicar l’oferta pública aprovada en l’acord anterior al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 57 de l’esmentat Reglament de personal al servei dels ens 
locals, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Boletín Oficial del Estado, si s’escau 
 
Tercer.  Facultar el President del Consell comarcal perquè subscrigui els documents que siguin 
necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè trameti comunicació dels 
mateixos al Ministerio de Administraciones Públicas, i una còpia de l’oferta a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
 
4.- CALENDARI DE SESSIONS 2009. 



Núm. exp. SEC 2009/01 
 

Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2009 adaptant-se al calendari a la ordinarietat 
fixada del segon dijous de cada dos mesos.  
 
Tenint en compte que, el segon dijous del mes d’abril és dijous sant, el d’agost es període 
vacacional i que el mes de desembre es vol acostar a les festes de Nadal, es preveuen les 
següents modificacions de les sessions de l’any 2009: 
 
• sessió ordinària corresponent al segon dijous d’abril es retarda al dia 16 d’abril. 
• sessió ordinària corresponent al segon dijous d’agost s’avança al dia 30 de juliol. 
• sessió ordinària corresponent al segon dijous de desembre es retarda al 17 de desembre. 
 
Per unanimitat dels 16  membres presents s'aprova aquest calendari per a les sessions del Ple. 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATU TS DEL CONSORCI 
PALEONTOLOGIA I ENTORN. 

 Núm. exp. SEC 2008/30 

En data 12 de desembre de 2008 (R.E núm. 2421) es va rebre l’acord del Ple de l’Assemblea del 
Consorci Paleontologia i Entorn, de data 28 de novembre, sobre la modificació de l’article 13 dels 
seus estatuts, la nova redacció del qual és la que segueix:  
 

Article 13. Funcions públiques necessàries. 
1. Les responsabilitats administratives de fe pública i assessorament legal preceptiu, així 
com les de fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària, seran 
assignades a un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

 
El procediment per a l’aprovació de modificacions dels Estatuts és igual al de la seva aprovació 
inicial requerint que tots els ens consorciats aprovin la modificació. 
 
Atès el disposat a l’article 5 dels Estatuts del Consorci i 322 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, 
  
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, que representa la majoria 
absoluta, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de l’article 13 dels estatuts del Consorci Paleontologia i 
Entorn, la nova redacció del qual és la següent: 
 

Article 13. Funcions públiques necessàries. 
1. Les responsabilitats administratives de fe pública i assessorament legal preceptiu, així 
com les de fiscalització interna de la gestió econòmica financera i pressupostària, seran 
assignades a un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

 
Segon.   Publicar l’edicte corresponent al BOP i al taulell d’anuncis comarcal obrint un termini 
d’exposició pública de 30 dies, fent avinent que cas que no es presentin al·legacions ni 
suggeriments es considerarà definitivament aprovat. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci Paleontologia i Entorn, a l’Ajuntament de Coll de Nargó i 
a l’Associació d’Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell. 
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6.- APROVACIÓ DE L'ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI A MB EL DEPARTAMENT DE 
MEDI AMBIENT I HABITATGE PER A L'OFICINA COMARCAL D EL DEPARTAMENT. 

 

Núm. exp. CNV 2009/1 

En data 1 de febrer de 2008 es va signar un encàrrec de gestió, entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb l’objectiu de donar suport a les 
tasques administratives pròpies de l’Oficina Comarcal del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, que aquest Departament té a la Seu d’Urgell. 
 
La vigència d’aquest encàrrec de gestió finalitzava el 31 de desembre de 2008 i, donat que 
ambdues parts han donat la seva conformitat per escrit per a prorrogar-lo per a l’any 2009, en data 
7 de gener de 2008 (R.E núm. 56) s’han rebut, per part del Departament, dos exemplars originals 
per a la seva formalització i signatura. 
 
Vist el contingut del Conveni d’encàrrec de gestió que contempla el servei d’una persona amb una 
dedicació de 10 hores setmanals i un import de 7.356,00 euros any. 
 
Tenint en compte el disposat a l’article 15 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’addenda a l’encàrrec de gestió amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
per a tasques administratives a l’Oficina Comarcal del Departament a la Seu d’Urgell, per a l’any 
2009. 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentada addenda 
i realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través del Servei de 
Contractació, Patrimoni i Expropiacions, i trametre els dos exemplars degudament signats. 
 

 
7.- CONVENI AMB LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS PER A LA CESSIÓ D'ESPAI 
PER A LES TORRES DE TELECOMUNICACIONS. 
 

Núm. exp. CNV 2008/41 
 

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, en 
el marc de les seves competències, té l’encàrrec d’executar el Pla Catalunya Connecta, que té 
com a finalitat detectar i solucionar les mancances dels serveis de telecomunicacions de ràdio a tot 
el territori de Catalunya. 
 
Per aquest motiu es proposa la cessió d’espai per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell de les 
torres de telecomunicacions de Cava-Querforadat, Arsèguel-Ansovell, Coll de Nargó-Valldarques, 
Valls d’Aguilar-Tost i Valls d’Aguilar-Castellàs, entenent-se en tot cas que el termini de cessió per a 



cada torre no pot excedir del temps de cessió del propietari del terreny al Consell Comarcal i el 
respecte a les condicions particulars d’algunes cessions. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions que regula la cessió d’espai per 
a les torres de telecomunicacions del Consell comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
per al seu coneixement i efectes. 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

 

8.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  DE L'OBRA: CENTRE DE 
SERVEIS DE L'ALT URGELL (1A FASE). 
 
Exposa el contingut de la proposta el Sr. Ramon Fierro, president de l’àrea de Promoció i Serveis 
al Territori, i explica el procediment proposat per a dura a terme la contractació així com el fet que 
s’invitarà a les empreses de la comarca i algunes altres amb la classificació suficient i capacitat per 
fer aquesta obra.  
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés anuncia el vot en contra dels membres del seu grup perquè 
no estan d’acord en el fet que es faci aquesta obra, tot i que el procés de contractació els hi 
sembla bé. 
 

 Núm. exp. CPN 2009/1 
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE L'OBRA: CENTRE DE 
SERVEIS DE L'ALT URGELL (1A FASE) 
 

El Ple d'aquesta corporació va aprovar inicialment, el dia 8 de febrer de 2007, el projecte complet 
de l'obra d’“Ampliació de la seu del Consell Comarcal: edifici de serveis comarcals” - Centre de 
Serveis de l’Alt Urgell - (exp. AP-01/2007-PRO), redactat per l’arquitecte Sr. Nestor Daniel Sulkin 
Kaplinsky, amb un pressupost d’un milió cinc-cents vuitanta-cinc mil cent quaranta-set euros amb 
quinze cèntims (1.585.147,15 €), IVA inclòs; elevant-se a definitiu l’acord inicial atès que en el 
tràmit d’informació pública i audiència no es va aportar cap reclamació i/o al·legació. 
 

El Consell Comarcal té previst realitzar la primera fase de l’obra indicada, amb un pressupost 
actualitzat d’execució per contracte que ascendeix a un total de sis cents trenta-quatre mil quatre 
cents trenta-sis euros amb noranta-un cèntims - 634.436,91 € de valor estimat del contracte 
(546.928,37 € més 87.508,54 € d’IVA). 
 

N'han emès informes favorables els serveis tècnics d'aquesta corporació, la Intervenció de Fons i  
la Secretaria d'aquest Ajuntament.   
 

Atès que aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament  normal de les obres.  
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Atès que s'ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, Atès el 
disposat als articles 155.d), 161.3 i 162 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 de 
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 11 consellers presents dels 
grups de CiU i d’ERC i els vots en contra dels 5 consellers presents del grup del PSC-Progrés, 
s’acorda: 
 
 

Primer . Aprovar la fase 1 del projecte tècnic per executar l'obra “Centre de Serveis de l’Alt Urgell, 
fase 1”, que ascendeix a un total de sis cents trenta-quatre mil quatre cents trenta-sis euros amb 
noranta-un cèntims - 634.436,91 € (546.928,37 € més 87.508,54 € d’IVA). 
 

Segon . Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la  
contractació de l'obra “Centre de Serveis de l’Alt Urgell, fase 1” per procediment negociat amb 
publicitat al perfil del contractant. 
 

Tercer . Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules administratives 
particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Perfil de la corporació com a contractant, perquè es 
puguin presentar reclamacions, el quals es quedarà automàticament elevat a definitiu si no se’n 
presenten.   
 

Quart . Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs  
pel procediment negociat amb publicitat al perfil del contractant l'obra titulada “Centre de Serveis 
de l’Alt Urgell, fase 1”, i invitar expressament les empreses següents: G-Dos constructors 
pirineu,SL; Pirinenca XXI de serveis, SL; Ribalta i fills, SA; Munt Pirenaica,SL ; Constructora 
Immobiliaria Solsona SA (CISSA); Rehabitec Lleida, SL; Benito Arnó e hijos, SA, Estany SCCL; 
Garrofé, SAU i ACSA-Sorigué. 
 

Cinquè.  Facultar àmpliament al Sr. President del Consell l'alcalde perquè dugui a terme totes les 
actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords. 
 
 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

 

9.- CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER  A LA COORDINACIÓ DE 
SERVEIS SOCIALS 2009. 
 
El president explica el contingut i el fet que és una pròrroga del que hi havia fins a finals del 2008. 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés diu que s’està repetint un conveni que era provisional i que 
s’està convertint en normal. Manifest que el fer que una persona faci la feina que està prevista que 
la facin dues implica que algú o altre perd o sinó tothom. Creu que el que s’hauria de fer és que 
l’Ajuntament cobreixi la plaça. 
 



CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER A L A COORDINACIÓ DE 
SERVEIS SOCIALS 2009.  

Núm. exp. CNV 2009/3 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal col·laboren en les polítiques i la prestació del 
servei d’assistència social del municipi de la Seu d’Urgell i de la comarca de l’Alt Urgell. Tanmateix, 
per tal de col·laborar per a una adequada prestació dels servei a tots els nivells, és del tot 
necessària la concreció de la dedicació i el finançament per a la coordinació dels serveis socials 
pel temps que duri la baixa per maternitat de la seva titular. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal aporta la coordinació dels serveis socials a nivell comarcal, que 
es personifica en la Sra. Dolors Farràs, i que ostenta el càrrec de coordinadora de Serveis Socials, i 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també té creada la figura de coordinador de serveis socials, la titular 
de la qual es troba en situació d’excedència, fet pel qual és necessari que es continuïn desenvolupant 
les tasques que duia a terme. 
  
Donat que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell col·laboren en les 
polítiques i la prestació dels serveis socials al municipi de la Seu d’Urgell i a tota la comarca de l’Alt 
Urgell, i tenint en compte, per una banda, la possibilitat que es coordinin els dos serveis per la 
mateixa persona i, per l’altra, la temporalitat de la situació i mostrada la conformitat per part del 
personal del Consell Comarcal. 
 
Atès el disposat a l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb els 11 vots a favor dels membres presents dels 
grups de CiU i ERC i l’abstenció dels 5 membres presents del grup del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que regula la coordinació dels 
serveis socials, per a l’anualitat 2009. 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
10.- CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL I L'AGÈNCIA CATALANA DE 
JOVENTUT PER A LA CESSIÓ D'UN ESPAI A L'ALBERG LA V ALIRA PER AL CENTRE 
OBERT D'INFANTS DE L'ALT URGELL. 
 
Exposa el contingut de la proposta la Sra. Pellicer, consellera responsable de joventut, i explica el 
contingut de la proposta de conveni indicant els objectius del Centre Obert, el nombre de places, 
l’horari i la franja d’edat fent especial esment del fet que és un recurs preventiu per compensar 
deficiències socials. Explica el contingut de l’espai que se cedeix i el fet que el finançament bé 
donat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
 

Núm. exp. CNV 2009/2 
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CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL I L'AGÈ NCIA CATALANA DE 
JOVENTUT PER A LA CESSIÓ D'UN ESPAI A L'ALBERG LA V ALIRA PER AL CENTRE 
OBERT D'INFANTS DE L'ALT URGELL  
 
El present conveni té per objecte crear un marc de col·laboració entre el Consell comarcal i 
l’Agència Catalana de Joventut per a la cessió d’un espai a l’alberg de joventut La Valira, de la Seu 
d’Urgell, amb la finalitat d’ubicar-hi el Centre Obert de l’Alt Urgell, centre de gestió directa per a 
infants de 3 a 12 anys, que està finançat a través de subvenció del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania. 
 
Atès el disposat a l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Agència Catalana de Joventut 
que regula la cessió d'un espai a l'Alberg La Valira per al Centre Obert d'Infants de l'Alt Urgell. 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Agència Catalana de 
Joventut per al seu coneixement i efectes. 
 
 
11.- MOCIÓ PSC-PROGRÉS: CONTRACTACIÓ D'UN ENGINYER DE CAMINS, CANALS I 
PORTS. 

Núm. exp. PRS 2009/4 
 

En data 29 de gener de 2009 (R.E Núm. 183) s’ha rebut una moció del grup PSC-PROGRÉS en la 
qual es proposa que s’iniciïn els tràmits administratius pertinents per a la convocatòria i 
contractació d’un Enginyer de Camins, Canals i Ports.  
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés pren la paraula per a la presentació de la Moció i explica 
que l’objectiu de la presentació d’aquesta moció és reforçar els serveis tècnics pels ajuntaments i 
per planificar el territori. Creuen que la figura professional de l’enginyer de camins, sense 
desmerèixer els actuals, proposa un perfil molt complert perquè tenen infinitat de competències i 
n’enumera algunes. Entén que aquest professional podria ajudar al propi Consell i als ajuntaments. 
 
A continuació el Sr. Ordeig llegeix el contingut literal de la moció presentada i que es reprodueix 
 
LITERAL DE LA MOCIO 
 
Atès que l’Alt Urgell compta amb una gran quantitat de nuclis de població petits i distribuïts 
desigualment per arreu de la comarca i que, els municipis als que pertanyen, no disposen de 
recursos suficients per poder disposar d’uns equips tècnics suficients per atendre les seves 
necessitats. 



 
Atès que un dels objectius principals dels Consells Comarcals ha de ser el de donar tot el suport 
tècnic necessari als seus Ajuntaments per tal de facilitar la gestió del dia a dia i, a la vegada, 
ajudar a la planificació i elaboració de projectes per a la millora dels equipaments i infraestructures 
municipals. 
 
Atès que la major part dels Ajuntaments no es poden permetre afrontar tot sols els costos 
econòmics que suposaria la contractació d’un Enginyer per a l’elaboració dels seus projectes.  
  
Atès que, actualment, el Consell Comarcal no compta amb un Enginyer de Camins, Canals i Ports 
per a donar suport a la redacció de projectes als municipis de l’Alt Urgell, així com, per la redacció 
dels propis projectes.  
 
Atès que la situació de crisi econòmica actual facilitaria la contractació d’un professional 
d’aquestes característiques a un cost raonable per les possibilitats pressupostàries del Consell. 
 
Atès que les funcions dels enginyers de camins són molt àmplies i se centren, entre d’altres, en la 
concepció i realització de projectes de carreteres, ponts, preses, aeroports, dics, clavegueram, 
abastiment d’aigües, depuradores, instal·lacions urbanes, assessoria urbanística i mediambiental, 
carrers, ferrocarrils, xarxes de canonades, aparcaments, instal·lacions i treballs hidràulics i la 
planificació del transport.  
 
Atès que altres de les competències principals d’aquests Enginyers són la de redactar plans 
directors d’ordenació, plans parcials, estudis de detall, plans d’ordenació urbana, estudis de 
reparcel·lació, plans especials, projectes d’expropiacions, normes subsidiàries i complementàries 
de planejament i altres. 
 
Atès que fa anys el Consell ja va disposar del serveis d’un enginyer, amb bons resultats pels 
ajuntaments i pel propi Consell. 
 
Proposem al Ple del Consell Comarcal que acordi el següent: 
 

1. Que s’iniciïn els tràmits administratius pertinents per a la convocatòria i contractació d’un 
Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

 
2. Iniciar els tràmits el més aviat possible per tal de poder comptar amb el nou Enginyer abans 

d’acabar el juny del 2009.  
 

3. Informar als alcaldes de la comarca sobre la disponibilitat d’aquest nou servei. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Marc Porta, conseller portaveu del grup de CiU i anuncia que el 
vot dels grups de govern, CiU i ERC, seran en contra de l’aprovació de la moció. Posa de relleu 
que la plaça esmentada a la plantilla del Consell en aquest moments està coberta i que des de 
l’any 1999, després d’haver estat coberta per diferents enginyers de camins, està coberta per un 
enginyer agrònom. Fa un repàs de la plantilla existents als serveis tècnics, la valora com a correcte 
i manifesta que no veuen sentit al contingut de la moció per si mateixa. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que l’equip de govern està fent el que ell ja es pensava 
que farien que és dir que ja hi ha un agrònom. Manifesta que cada carrera té un pla d’estudis i un 
agrònom  no fa el mateix que un enginyer. El motiu que no hi hagi un enginyer al Consell és 
perquè aquesta és una titulació amb professionals molt buscats però ara ens convenen 
especialistes en infraestructures i el que s’està proposant és crear una plaça nova, no treure el lloc 
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de treball de ningú. Ara hi ha enginyers de camins a l’atur i ara per tant s’hagués pogut triar. 
Creuen que aquest ajudaria molt als ajuntaments i es podrien fer altres coses i poder millorar. 
Deixa clar que no val substituir cap treballador del Consell sinó anar a millor amb un perfil 
professional en planificació urbanística, paisatgística i d’infraestructures i lamenten el vot en contra 
anunciar de l’equip de govern i entén que no s’aprova perquè seria un esforç buscar els diners per 
pagar un nou lloc de treball. Diu que el debat és bó i no hauria de fer nosa i per tant no s’ha de 
posar nerviós per parlar. 
 
El Sr. Fierro replica que el debat no ha fet mai nosa i prova d’això és que cap vegada se li ha retirat 
la paraula. 
 
El torn de rèplica el Sr. Marc Porta explica que la feina als serveis tècnics es fa i es fa bé. Les 
demanades dels ajuntaments s’estan atenent i la feina del Consell es fa. Ja se sap que perfils 
professionals diferents poden fer coses diferents. 
 
Sotmesa la proposta de Moció a votació es rebutja amb els 5 vots a favor dels membres del PSC-
Progrés presents i els vots en contra del 11 membres presents de CiU i d’ERC. 
 
 
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 

La secretària dona compte dels Decrets de presidència i de les Resolucions de gerència dictats 
entre la última sessió del Ple i la data d’avui. 

• Decrets:  núm. 130 al 147 de 2008, compresos entre els dies 19 i 31 de desembre de 2008, 
i núm. 1 al 6 de 2009, compresos entre els dies 28 de gener i 12 de febrer de 2009. 

• Resolucions:  núm. 61 a la 62 de 2008, compreses entre els dies 19 de desembre i 31 de 
desembre de 2008; i núm. 1 a la 3 de 2009, compreses entre els dies 13 i 29 de gener i la 
data d'avui. 

 
 
13.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa que pel proper dimarts s’ha convocat Assemblea i Junta del Consorci GAL Alt 
Urgell Cerdanya per tal que es puguin aprovar els criteris per a la subvenció del programa  Leader 
que s’incorporaran a la ordre del Departament d’Agricultura i Acció Rural. Explica que la 
convocatòria i les bases d’aquests ajuts està previst que es convoquin aviat i explica també que el 
termini que es donarà serà de un mes i que no tindrà en aquesta primera convocatòria molts 
diners. Comenta que des del DAAR s’ha dit que el mes de setembre es tornarà a obrir una altre 
convocatòria. 
 
 
14.- TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 



El president obre el torn de paraules als alcalde i la demana ll·lm. Sr. Fiol, Alcalde d’Organyà, el 
qual fa una reflexió sobre la conveniència de seguir pensant en el tècnic que s’ha proposat a la 
Moció ja que val la pena pensar que els enginyers no tenen perquè només fer projectes sinó que 
poder fer informes sobre moltes coses ja que les seves competències ja se saben, creu que val la 
pena pensar-hi més enllà de la oportunitat política i sense desconsiderar cap tècnic. Pel que fa al 
Pla de Camins estructurant presentat creu que és una feina mol ben feta dels serveis tècnics i que 
son iniciatives molt profitoses i que potser es podrien extrapolar en altres temes buscant punts de 
vista supramunicipals o comarcals, des de les estratègies turístiques a tot allò que faci referència al 
patrimoni (religiós, civil o industrial) al paisatge o al medi ambient, doncs potser val la pena mirar-
ho des d’un àmbit més ampli i encoratjaria al Consell a fer-ho. 
 
El president aprofita l’avinentesa i recorda que els ajuntaments han d’haver rebut el Pla de Camins 
i que durant aquest mes els tècnics havien de contactar amb els ajuntaments per parlar-ne. Pel 
que a la resta, comparteix les afirmacions fetes i val la pena fer-hi una reflexió per sumar i en 
aquest sentit afirma que el Consell no ho defugirà per la globalitat del territori. 
 
 
15.-  PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Oscar Ordeig demana la paraula i fa una reflexió sobre la convocatòria del Ple d’avui i el fet 
que s’hagi canviat de dia, dient que no és un problema de democràcia sinó de coherència o 
respecte institucional i demana que flueixi la comunicació i la informació. Demana respecte per ells 
perquè la informació no els arriba. El canvi de data del Ple, que s’havia d’haver celebrat dijous 
passat, ha estat la gota que ha fet vessar el got, ja que tot i que sols això no seria més important 
en conjunt és preocupant perquè ells participen dels actes i tenen ganes de fer-ho però ni se’ls 
informa. Pel Ple d’avui es va parlar amb els portaveus i per això no s’han buscat més problemes, 
però s’havien d’haver fet dos plens, un  d’ordinari i un d’extraordinari. Manifesta que la informació 
sobre els actes no els hi arriba, potser no cal penjar a la pàgina web però creuen que per respecte 
institucional se’ls ha d’informar. Diu que no hi ha intenció d’escoltar i que es denota a les Juntes de 
portaveus on només parlem de l’ordre del dia. Volen que es creïn espais de debat i posa per 
exemple el Pla de camins comarcal que s’ha presentat al Consell d’Alcaldes i no l’han donat als 
grups o el Manifest de la Llei de pesca que l’endemà el tenia el Sr. Felip Puig. Creu que s’hi 
guanyaria si es complicités el consens. La democràcia és així i voten. 
 
El president respon a la reflexió i en primer lloc posa de manifest el màxim respecte per tothom i 
deixa clar que no ha volgut ofendre ni riure’s de ningú. Pel que fa a la convocatòria del plenari la 
llei és molt clara i així es va dir a la Junta de portaveus, de tal manera que si no s’hi hagués estat 
d’acord s’haguessin fet dos plens. Pel que fa al seu compromís de trametre la informació dels 
actes promet complir-lo. Pel que fa a la presentació del Pla de camins que s’ha fet explica que 
l’important es que es faci i que es faci bé, i el fet que es presenti primer al Consell d’alcaldes és 
normal. Per últim exposa que pel que fa al manifest de la pesca, aquest és un debat que ve de 
lluny i pel que fa al Consell Comarcal és una proposta d’acord externa que provés d’ajuntaments 
dels Pallars, en aquest sentit si el Sr. Felip Puig ha fet servir el mateix manifest ho desconeixia. 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                         Vist i plau 
                                                                             El president 
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Montserrat Pagès Llop                                                              Jesús Fierro i Rugall 


