
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2009/2 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  Dijous, 16 d'abril de 2009 
Durada:  de les 20:00 a les 21:30 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. Josep M Cequiel Escardibul, 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. 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: 
 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sra. Patricia Lanau Morales, consellera 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Ajuntament d'Alàs i Cerc 
Il.lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 
Il.lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 
Il.lm. Sr. Pere Artigues Alrich, Ajuntament de Valls de Valira 



 
 

Ordre del dia  
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Conveni amb el Consorci AOC per a la utilització del servei de comunicació mitjançant SMS. 
3. Conveni Alt Pirineu Digital amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà per als ajuts de Ciutats 

Digitals 
4. Addenda al conveni amb el Consorci AOC per a la prestació de serveis d'assistència tècnica a 

les administracions locals en l'àmbit de les TIC: ratificació de decret. 
5. Informar del nou Conveni de personal i pacte de funcionaris. 
6. Modificació dels estatuts del Consorci Ruta dels Oficis d'Ahir. 
7. Nomenament de representant del CCAU al Consorci Paleontologia i Entorn. 
8. Formalització operació de tresoreria de 600.000,00 euros 
9. Crèdit 300.000,00 € per finançar inversions 
10. Modificació de crèdits número 1 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

11. Aprovació de l'inventari i classificació dels camins de la xarxa estructurant de l'Alt Urgell 
12. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Departament de Cultura per a la gestió de 

l'Arxiu Comarcal. 
13. Conveni amb els ajuntaments de Josa i Tuixén i La Vansa i Fórnols per la Festa de les 

Trementinaires. 
14. Conveni amb l'ajuntament de Valls d'Aguilar i l'EMD de la Guàrdia d'Ares per la Jornada de 

mitologia pirinenca. 
15. Conveni amb l'ajuntament d'Alàs i Cerc i l'Associació Cultura i Entorn del Pirineu pel festival de 

cinema PICURT. 
16. Conveni amb els ajuntaments de Montferrer i Castellbó, Josa i Tuixén i les EMD de Josa i Vila i 

Vall de Castellbó per les Jornades dels refugis càtars. 
17. Conveni Homilia amb l'ajuntament d'Organyà per la festa del llibre del pirineu i premis literaris 

Homilíes d'Organyà. 
18. Modificació del Conveni del Programa operatiu de Cooperació Territorial España-Francia-

Andorra POCTEFA. 
19. Declaració de BCIL dels molins de l'Esparrica (municipi de Valls d'Aguilar). 
20. Declaració de BCIL del pont de la Tosca (municipi d'Arsèguel). 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

21. Pla Comarcal de Joventut de l'Alt Urgell 2009-2012. 
22. Addenda al Conveni amb el DASC i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la creació de l'Oficina 

d'Emancipació Jove. 
23. Aprovació del projecte de reforma de la planta 1 del Centre Cívic "El Passeig" per Serveis 

Socials. 
24. Contractació de l'obra : Reforma de la planta 1 del Centre Cívic "El Passeig" per Serveis 

Socials. 
25. Nomenament de representant de la corporació al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt 

Urgell. 
26. Pla Comarcal de Joventut de l'Alt Urgell 2009-2012. 

PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 
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27. Conveni amb l'Aj. de la Seu per les obres de la P-1 del Centre Cívic pel Consorci de Serveis 
Socials. 

 
28. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
29. Informes de Presidència. 
30. Torn obert de paraules als alcaldes. 
31. 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. 
 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  

 

2. CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA UTILITZACIÓ  DEL SERVEI DE 
COMUNICACIÓ MITJANÇANT SMS. 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, fa un resum del contingut del conveni indicant que hi hauran 2000 
missatges SMS gratuïts i el cost que tindran la resta. 
 
El Sr. Ordeig posa de manifest que d’entrada li sembla una bona iniciativa i alhora expressa dubtes 
sobre quins seran els usos concretes d’aquests missatges. 
 
El president respon que els usos concrets encara s’han de proposar i que abans en parlaran a una 
Junta de Portaveus. 

Núm. exp. CNV 2009/5 
 

APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PEL SERVE I DE COMUNICACIÓ 
MITJANÇANT SMS. 
 
Acord 
 
El Consorci Administració Oberta de Catalunya ha posat a disposició de les administracions 
públiques catalanes una eina per poder realitzar comunicacions via missatges d’SMS a telèfons 
mòbils, i així facilitar l’enviament de comunicats des de l’administració mitjançant l’ús de les noves 
tecnologies, de manera molt més àgil i immediata que altres vies de comunicació. 
 
Inicialment es preveu l’ús d’aquest mitjà per a informar de les convocatòries de les sessions de 
l’ens comarcal als consellers i alcaldes de la comarca. Així com, per a l’enviament d’avisos i alertes 
en cas d’emergències en l’àmbit de la protecció i seguretat civil. 
 



La vigència d’aquest conveni és d’1 any a partir de la seva signatura, amb pròrroga automàtica per 
períodes successius d’un any.  
 
Atès el disposat a l’article 191 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 membres presents, s’acorda: 
 

Primer.  Aprovar el Conveni amb el Consorci AOC per a la utilització del servei de comunicació 
mitjançant SMS. 
 

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 aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya per al coneixement i 
efectes. 
 
 
3. CONVENI ALT PIRINEU DIGITAL AMB EL CONSELL COMAR CAL DEL PALLARS JUSSÀ 
PER ALS AJUTS DE CIUTATS DIGITALS 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, fa un resum del contingut del conveni indicant que les dues comarques 
que no tenien encara telecentre eren la Cerdanya i la Vall d’Aran així com explicant que es pretén 
impulsar petits telecentre a la comarca i que inicialment se’n preveuen dos, un a Oliana i un a 
Organyà. 
 
El Sr. Ordeig, del grup del PSC-Progrés, posa de manifest alguns dubtes sobre el contingut del 
conveni. En primer lloc diu que el fet que se signi amb el Pallars Jussà i les funcions de 
fiscalització d’aquest ens fa pensar que és aquesta comarca la que ha tingut la iniciativa. En segon 
lloc exposa que del total del projecte de 500.000 € a l’Alt Urgell es rep una subvenció de 54.000 € 
que suposo una mica més del 10%, per una inversió de 80.000 € i dels quals en inversió real en 
infraestructures només n’hi ha 19.000 € essent la resta per altres temes de l’Alt Pirineu digital. 
Manifesta que deixant de banda la manca de finançament creu que s’han de reservar més diners 
per infraestructures tecnològiques, i anuncia el vot d’abstenció del seu grup. 
 
El president respon que el tema en aquest cas no és lidera o no el projecte, el fet que lideri el 
Pallars bé donat perquè és l’únic Consell Comarcal que no gestiona cap telecentre. L’important son 
les xifres del programa que son les que son perquè el programa venia ja determinat així. 
 
El Sr. Ordeig posa de relleu que el seu dubte sobre el 10% que té l’Alt Urgell segueix sense 
entendre’l perquè si es té en compte el criteri demogràfic és la comarca que més població té i per 
tant el seu pes específic és major. 
 
El president dona la paraula al Sr. Porta, gerent, per tal que completi la informació sobre el 
projecte. 
 
El Sr. Porta en primer lloc enumera els socis que son l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars 
Jussà, la Cerdanya i la Vall d’Aran, dels quals els dos últims no tenen telecentre. L’import de 
80.000,00 € és igual per a tots els telecentres, i la diferència fins al total és la part que correspon a 
la Vall d’Aran i a la Cerdanya que no en tenen cap. Pel que fa als petits telecentres, com els 
previstos inicialment a Oliana i Organyà, encara no tenen dotació concreta, i seran les comissions 
tècniques que aniran indicant les inversions necessàries 
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Núm. exp. CNV 2009/8 

Aprovació del conveni “Alt Pirineu Digital ” 
 
En el marc del Pla Avança, destinat a les corporacions locals, s’ha aprovat per part del 
Departament de Governació i Administracions Públiques l’ajut pel Programa Ciutats Digitals 2008-
2010 amb el qual es pretén impulsar les TIC a tot el territori pirinenc. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha demanat aquesta subvenció junt amb el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà qui és el cap de files del projecte que té caràcter supracomarcal.  
 
Pel que fa a l’Alt Urgell hi ha inclosa l’actuació “Alt Pirineu digital@Alt Urgell” amb un pressupost 
de 80.000,00 € i una subvenció de 54.618,00 € 
 
Atès el disposat l’article 25 i següents del Decret Legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb els vots a favor dels 12 membres presents de CiU i 
ERC i l’abstenció dels 4 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula “Alt Pirineu Digital@Alt Urgell” 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
 
4. ADDENDA AL CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN L'ÀMBIT DE LES TIC: 
RATIFICACIÓ DE DECRET. 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, explica que aquesta ja és la segona anualitat del conveni per 
assistència a través del Consorci AOC i posa de relleu que es va avançant lent però avançant io 
incidint als ajuntament perquè es vagin implantant serveis. 
 
El Sr. Ordeig anuncia el vot a favor del membres del grup del PSC-Progrés i alhora planteja que 
s’haurien de definir objectius del què s’ha d’implantar i troben a faltar que hi hagi una memòria del 
2008 per saber quins son els objectius acomplerts i poder-ne fer el seguiment, doncs la graella que 
consta és molt petita. 
 
El president manifesta que a la Comissió informativa es portarà la memòria del què s’ha fet. 
 
ACORD 
 
En data 10 de març de 2009 es va dictar el Decret de presidència 23/2009 el tenor literal del qual 
és el següent: 
 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 23/2009 
Núm. exp. CNV 2009/6 



 
ADDENDA CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRESTA CIÓ DE SERVEIS 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN L'ÀMBIT DE LES TIC. 
 
En el marc de relacions de col·laboració amb el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya 
l’any 2008 es va signar el conveni per a la prestació dels serveis d’assistència municipal a la 
comarca i per la millora de la prestació de serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies 
de la informació i les comunicacions als ajuntaments, especialment als de menor capacitat 
econòmica i de gestió, del qual ara es proposa la primera addenda. 
 
D’entre les obligacions del Consorci AOC, es troba la transferència al Consell Comarcal de 
40.800,00 € en concepte de participació en el finançament dels serveis d’assistència referits al 
conveni. Aquesta xifra es transferirà en dues parts iguals, l’una al moment de la signatura del 
conveni i l’altra en finalitzar l’exercici, condicionada a les activitats realitzades i al nivell de  
compliment d’objectius que es consignen a l’annex 2 de la proposta d’addenda 
 
El Consell Comarcal s’obliga a la realització d’un seguit d’activitats que tindran com a destinataris 
principals els municipis de menor capacitat econòmica i de gestió, i que es resumeixen en la 
implantació i aproximació dels serveis oferts per l’AOC. 
 
La vigència del conveni finalitza el 31 de desembre de 2009 i es podrà prorrogar automàticament 
per períodes successius d’un any. 
 
Atès el disposat a l’article 191 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, i atès el disposat a la Llei d’organització 
comarcal per raons d’urgència, 
 
HE RESOLT: 
  
Primer.  Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració, entre el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) i el Consell Comarcal, que regula la prestació dels serveis d’assistència tècnica a 
les administracions locals de la comarca per la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant 
la utilització de les TIC. 
 
Segon.  Designar el Sr. Marcel Torner Villanueva, persona amb capacitat suficient, responsable 
dels serveis objecte d’aquest conveni. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord al Consorci AOC per a la seva deguda constància. 
 
Quart.  Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
5. INFORMAR DEL NOU CONVENI DE PERSONAL I PACTE DE FUNCIONARIS. 
 

Núm. exp. PER 2009/13 
Revisió nou conveni de personal i de pactes de func ionaris 
 
El president explica que encara s’està en fase de negociació a la Comissió paritària i per tant es 
retira aquest punt de l’ordre del dia. 
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6. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI RUTA DELS  OFICIS D'AHIR. 
 

 Núm. exp. SEC 2009/4 
 

Modificació de l'article 14 dels Estatuts del Conso rci Ruta dels Oficis d'Ahir. 
 
 
En data 2 de març de 2009 (R.E núm. 687) s’ha rebut l’acord de l’Assemblea General del Consorci 
Ruta dels Oficis d’Ahir, de data 23 de desembre de 2008, sobre la modificació del paràgraf 1 de l’article 
14 dels seus estatuts, la nova redacció del qual és la que segueix: 
 
Article 14. Funcions públiques necessàries 
 
1. Les responsabilitats administratives de fe pública i assessorament legal preceptiu, així com les de 
fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, seran assignades a algun dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal que exerceixin aquestes funcions a  
algun dels ens consorciats. 
 
Del funcionament del Consorci i de la seva situació es detecta que aquestes funcions, que s’han vingut 
desenvolupant normalment per la secretaria i la intervenció del Consell Comarcal, en tant que entitat 
que ostenta la presidència de forma nata, podrien ser desenvolupades per qualsevol secretari 
interventor d’algun ens consorciat o bé per algun altre secretari/a o interventor/a. 
 
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 l’article 322 i concordants del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, que representa la majoria 
absoluta, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de l’article 14.1 dels Estatuts que quedarà redactat de la següent 
manera: 
 
“Les responsabilitats administratives de fe pública i assessorament legal preceptiu, així com les de 
fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, seran assignades a algun dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal que exerceixin aquestes funcions a  
algun dels ens consorciats.” 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Consorci Ruta dels Oficis d’Ahir per tal que procedeixi a la seva 
publicació en els butlletins oficials. 
 
 
7. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CCAU AL CONSORCI PALEONTOLOGIA I 
ENTORN. 
 
El president presenta el contingut de la proposta. 



 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, pel grup del PSC-Progrés, i puntualitza que donada la importància 
que està tenint aquest consorci creuen que el president hauria de ser-ne membre el mateix 
president del Consell i no veuen clar que delegui en un altre membre, manifestant alhora el 
respecte per la persona que es proposa per rebre la delegació. Posa de relleu que la temàtica dels 
dinosaures és un producte molt diferenciat i exclusiu de la nostra comarca i creuen que hi hauria 
d’assistir qui té la màxima representació, tot i així anuncia el vot a favor dels membres del seu 
grup. 
 
El president explica que la proposta de delegació no implica que defugi la responsabilitat en un 
tema tant important. Recorda que hi ha dos representants del Consell i que son fins ara el Ventura 
Roca i ell mateix i que a partir d’ara ho seran el Ventura Roca i el Rafel Ferrer. Manifesta que l’èxit 
del Consorci i de la seva gestió també és l’èxit de la comarca i entén que els representants del 
Consell Comarcal exerciran la seva funció correctament. 
 

 Núm. exp. SEC 2009/2 
 

Nomenament representant de la corporació al Consorc i Paleontologia i Entorn. 
 
En la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de data 23 d’agost de 2007, 
es van nomenar com a representants del Consell Comarcal al Consorci Paleontologia i Entorn els 
Srs. Jesús Fierro Rugall, president, i Ventura Roca Martí, conseller comarcal. 
 
Atès que l'article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
(ROF), aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, assenyala la necessitat de posar en 
coneixement del Ple totes aquelles resolucions dictades per la Presidència de la corporació en 
matèria de nomenaments i delegacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Designar representant del Consell Comarcal al Consorci Paleontologia i Entorn el Sr. 
Rafael Ferrer Moreno, en substitució del Sr. Jesús Fierro Rugall. 
 
Segon . Comunicar aquest acord al Consorci Paleontologia i Entorn i a l’Ajuntament de Coll de 
Nargó pel seu coneixement i efectes. 
 
 
8. FORMALITZACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA DE 700.000, 00 EUROS 
 
El president explica el contingut d’aquest punt i del següent de forma conjunta i proposa delegar 
l’aprovació de bases a la Comissió de Govern. 
 
El Sr. Ordeig, del grup del PSC-Progrés, manifesta que la concertació de la pòlissa de tresoreria 
per import de 700.000 €, tenint en compte la situació econòmica fa que alguns ingressos arribin 
més tard, tot i així anuncia el vot d’abstenció del seu grup perquè tot i que sempre s’ha dit que hi 
pot haver més endeutament aquesta pòlissa en relació a la de l’any passat d’increment més del 
doble i que el motiu no és d’altra que les obres d’ampliació del Consell Comarcal i les 
d’arranjament del Centre Cívic, i que la tresoreria líquida a 31 de desembre del 2008 era de més 
de 600.000 €. No estan en contra de l’increment d’endeutament però creuen que gran part 
d’aquesta previsió és deu a les obres que ha anomena, tot i que la pòlissa no és finalista. 
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Pel que fa al préstec de 300.000 € anuncia el vot en contra del grup del PSC-Progrés. Incideix en 
el fet que la ràtio d’endeutament és correcte però creu que calia planificar i consensuar amb què 
s’han d’endeutar sobretot per projectes que trascendeixen l’any i la legislatura per tal que tots s’hi 
sentit més implicats ja que aquest endeutament se’l trobaran els que vindran al darrera. Reflexiona 
sobre el fet que abans la guerra en la informació que no arribava i que ara està en parlar-ne una 
mica més. 
 
El president explica que el circulant a 31 de desembre de 2008 era aproximadament l’import que 
s’ha esmentat però que també caldria haver-lo mirat a 31 de març de 2009 ja que a totes les 
institucions s‘està notant la manca d’ingressos amb puntualitat, per tant el fet d’ampliar la pòlissa 
de tresoreria per tal de poder agilitar pagaments està plenament justificat. Explica que no és un 
préstec finalista sinó una operació pont doncs el Pla de finançament està previst. 
 
Pel que fa a la construcció del nou edifici comarcal explica que és un projecte que ve de la 
legislatura anterior el projecte del qual va ser licitat per concurs i que en el seu moment se’n va 
parlar molt i va tenir un llarg debat. Considera que l’obra és necessària i no es vol executar res 
d’esquena a ningú sinó que se’n vol parlar. 
 
El Sr. Orgeig replica que no ha dit que la pòlissa tingués caràcter finalista ni que no estiguessin 
d’acord en el projecte d’obres concret, sinó que cal fer taules de debat per veure els “pros” i els 
“contres” per arribar a mínims d’acord. Proposa un debat de llarg recorregut perquè potser hi haurà 
altres prioritats i amb les seves aportacions potser no s’hauria penalitzar els municipis petits. Pel 
que fa al nou edifici és evident que quan estigui construït s’haurà de mantenir i hi haurà més 
personal. El mateix passarà amb el Consorci de la nova seu doncs el personal administratiu, que 
potser ara s’aprofita del mateix Consell Comarcal, haurà de ser més autònom i no es coneix quin 
serà el seu funcionament a la pràctica, doncs tot i que els Estatuts diuen coses son un marc 
genèric que no defineix el dia a dia i s’ha de buscar ajustar el funcionament. Manifesta que el debat 
sobre tots aquests temes hauria de ser més ampli en comissions i en Juntes de portaveus més 
llargues i Plens més curts. 
 
El president manifesta el seu desacord en que es penalitzi els municipis petits. Pel que fa a 
l’increment de despesa el temps és qui ho dirà. Pel que fa al funcionament del Consorci d’Atenció 
a les Persones explica que els Estatuts marquen una manera de funcionar i una filosofia, i que la 
manera de treballar s’anirà definint a partir de la seva constitució amb els membres que avui es 
nomenaran i que és allà on s’haurà de treballar. 
 
 
APROVACIÓ BASES PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ  DE TRESORERIA 

Núm. exp. INT 2009/17 
Operació de tresoreria de 700.000,00 euros 
 
Atesa la proximitat del venciment d'una de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació l'any 
2009. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb els vots a favor dels 12 membres presents de CiU i 
ERC i el vot d’abstenció dels 4 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda: 
 



Únic.  Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a l’aprovació de les 
bases que fixin les condicions mínimes per a la concertació d'una pòlissa de crèdit anual per import 
de 700.000,00 € i l’acord de sol·licitud de propostes a les entitats bancàries i la contractació 
d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la. 
 
 
9. CRÈDIT 300.000,00 € PER FINANÇAR INVERSIONS 
 
APROVACIÓ BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN CRÈDIT P ER INVERSIONS 

Núm. exp. INT 2009/18 
 
En l’execució del pressupost de la corporació per a l’exercici 2009, cal concertar una operació de 
crèdit per finançar la inversió següent: 
 
Partida: 2009/433.62201 
Nom: Centre de serveis de l’Alt Urgell (CSU), 1a. fase. 
Import a finançar: 300.000,00 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb els vots a favor dels 12 membres presents de CiU i 
ERC i els vots en contra dels 4 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Únic.  Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a l’aprovació de les 
bases que fixin les condicions mínimes per a la concertació d'un crèdit per inversió per import de 
300.000,00 € i l’acord de sol·licitud de propostes a les entitats bancàries i la contractació d'aquesta 
pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la. 
 
 
10. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1 

Núm. exp. INT 2009/19 
SUPLEMENT DE CREDIT 
 
Es retira el punt de l’ordre del dia   
 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 

11. APROVACIÓ DE L'INVENTARI I CLASSIFICACIÓ DELS C AMINS DE LA XARXA 
ESTRUCTURANT DE L'ALT URGELL 

El president dóna la paraula al conseller Sr. Ramon Fierro, responsable de l’àrea de Promoció i 
Serveis al Territori, qui explica el contingut de l’inventari i les condicions concretes del camins per a 
la seva classificació. El Sr. Ramon Fierro exposa també el procés que s’ha dut a terme amb les 
informacions puntuals al Consell d’Alcaldes i el recull en part dels suggeriments presentats per 
alguns ajuntaments. Del resum se’n desprèn que de la primera categoria, és a dir dels camins 
susceptibles de ser incorporats a la xarxa bàsica de carreteres perquè compleixen alguns requisits 
especificats al Pla de Carreteres de Catalunya, n´hi ha 13 que sumen un total de 164 m i dels 
quals el 85 % està pavimentat; de la segona categoria, és a dir camins estructurants primaris que 
son d’ús quotidià que comuniquen nuclis de població permanent i zones d’activitat econòmica 
estable, n’hi ha 45 que totalitzen 246 km dels quals un 76,5 % està pavimentat; i de la tercer 
categoria, és a dir camins estructurants secundaris que no es poden incloure a les anteriors 
categories però per la seva situació i funcionalitat en el territori tenen condicions potencials de ser 
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inclosos en projectes de desenvolupament, n’hi ha 44 que sumen 264 m dels quals un 14 % estan 
pavimentats. 

S’indica que aquest és un document base per trametre a la Generalitat i buscar recursos per fer les 
actuacions necessàries de xoc i que alhora fora molt interessant que els 13 camins que son 
susceptibles de ser assumits per la Generalitat o la Diputació estiguin definits. Exposa que 
d’aquest ja n’hi ha que tenen actuacions programades per la Generalitat o de manteniment per la 
Diputació i per tant s’haurien de poder traspassar a aquestes administracions. 

El Sr Ordeig, pel grup del PSC-Progrés, anuncia el vot a favor dels membres del seu grup. 
Puntualitza que en el fons i en la forma s’han de dir algunes coses. En primer lloc felicita als 
tècnics responsables pel treball fet en la diagnosi i en la priorització així com per les graelles 
indicatives de l’estat actual i de conservació dels camins. Pel que fa al procés manifesta que hi ha 
alguns “peròs” doncs des de la moció que va presentar el grup del PSC no hi ha hagut complicitats 
o comunicació i han tingut la còpia del document abans d’ahir, tot i que se n’ha informat a la 
Comissió informativa. No es tracta tant de tenir el document sinó de poder participar en tot el 
procés, doncs se’n van assabentar per la premsa quan es va portar el tema al Consell d’Alcaldes 
tot i que ells com a conseller no ho sabien. Sense voler obviar el Consell d’Alcaldes manifesta que 
tothom té la seva funció i que a vegades sembla que aquest sigui una via paral·lela per esquivar-
los. Pel que fa al contingut de la moció que es va aprovar pel Ple del que es demana l’anàlisi o 
diagnosi de l’estat actual hi és però hi ha 4 punts més que no es toquen i no saben si es farà en 
una segona fase, com és la proposta d’actuacions en els propers, el pressupost i la priorització de 
les actuacions. Sembla que s’entén que la prioritat serà pels més dolents però s’ha de matitzar per 
prioritats. Troben a falta una proposta fins al 2014 i quan pot costar. En resum manifesta que no 
estan d’acord en la manera de treballar el tema i en la provisió de complementació. 

El Sr. Ramon Fierro respon que al Ple de final de l’any passat ja es van assabentar que s’estava 
redactant i li sembla molt bé donar la màxima participació però els alcaldes son els primer a tenir la 
informació i els que ho tenien tot. Entén que pels consellers ha de venir la informació des del 
Consell. Explica que ara s’ha de fer arribar a les administracions i a partir d’aquí es podrà fer la 
priorització, ja que creu que s’ha de veure la resposta d’aquestes altres administracions. 

El Sr. Ordeig explica que en el Ple del desembre es van assabentar que des dels serveis tècnics 
s’estava treballant però el Pla no el tenien. Entén que potser no cal tenir-lo els consellers abans del 
Consell d’Alcaldes, però tampoc s’ha tingut després. Pel que fa al contingut expressa que creu que 
és un error que no es prioritzi i que no constin valoracions econòmiques, doncs la feina queda 
incompleta si no es tradueix a diners. Creu que dir que quan arribin els diners es decidirà no es la 
manera sinó que s’ha de fer del revés de manera que quan arribin els diners s’han d’aplicar a les 
prioritats preestablertes i contextualitzades. Afirma que primer s’ha de tenir clar el projecte per ser 
coherent. Entén també que amb la sola redacció d’aquest pla de camins manca donar compliment 
a una part de l’acord del Ple de desembre en el que també es va fixar que s’havia de donar valor 
econòmic i priorització. 

El Sr. Ramon Fierro respon que potser s’ha explicat malament. Entén que el que ara s’ha de fer és 
enviar el document al D. d’Agricultra i al D. de Política Territorial i Obres Públiques i que també 
s’ha d’elaborar les prioritats tot i que sembla que és clar que els camins que consten a la 



classificació 1 i 2 seran els prioritaris inicialment. Pel que fa a les valoracions entén que s’han de 
fer però que s’han de fer a cada moment perquè des d’ara fins que es puguin executar variarà 
molt. S’està a l’espera de redactar les prioritats segons la urgència. 

Pren la paraula el President, Sr. Jesús Fierrro, i explica que en aquest tema s’ha donat tot el 
protagonisme al Consell d’Alcaldes i creu que és bo que sigui així perquè son les coneixedors 
directes del territori i els responsables. Aprofita l’avinantesa per fer constar la seva felicitació als 
responsable de l’àrea de serveis tècnics i als tècnics que han treballar en aquest punt i fa un exhort 
a la cerca de diners per finançar les inversions que s’hi preveuen. 

 
 Núm. exp. PRS 2009/6 

Inventari i classificació dels camins de la xarxa e structurant de l'Alt Urgell 

Els serveis tècnics comarcal han redactat l’inventari i la proposta de classificació dels camins de la 
xarxa estructurant de l’Alt Urgell que ha estat presentat al Consell d’Alcaldes de data 4 de febrer de 
2009 

Havent-se tramès aquest document als ajuntaments de la comarca s’han fet arribar diverses 
observacions que han estat recollides i informades al Consell d’Alcaldes de data 26 de març de 
2009. 

L’inventari identifica els camins, tant a escala comarcal com intercomarcal, i en defineix les 
principals característiques: funcionalitat, longitud, amplada, tipus de ferm, estat de conservació, 
etc. Els camins inventariats es classifiquen en tres categories funcionals d’acord amb aquests 
característiques. 

• Camins susceptibles de ser incorporats a la xarxa bàsica de carreteres perquè compleixen 
alguns requisits especificats al Pla de Carreteres de Catalunya. 

• Camins estructurants primaris: camins d’ús quotidià que comuniquen nuclis de població 
permanent i zones d’activitat econòmica estable.  

• Camins estructurants secundaris: camins que no es poden incloure a les anteriors 
categories però per la seva situació i funcionalitat en el territori tenen condicions potencials 
de ser inclosos en projectes de desenvolupament. 

Atès que és del tot necessari i convenient disposar d’aquest instrument per tal de planificar les 
inversions en camins de la comarca 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’Inventari i classificació dels camins de la xarxa estructurant de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca, a la Direcció General de Carreteres i 
a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i a la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura i Acció 
Rural. 
 
 
12. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL I E L DEPARTAMENT DE 
CULTURA PER A LA GESTIÓ DE L'ARXIU COMARCAL. 
 

Núm. exp. CNV 2008/22 
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Aprovació del conveni per a la gestió de l’arxiu co marcal 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell està interessat en la signatura del Conveni de col·laboració amb 
el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la 
gestió de l’arxiu comarcal de l’Alt Urgell i, concretament, per a poder disposar d’un espai que faci 
les funcions d’arxiu comarcal (que alhora també serà arxiu municipal de la Seu d’Urgell i arxiu de 
les entitats que d’ells en depenguin). Altrament, també per a donar compliment a la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents.  
 
Quant a les obligacions, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell assumirà les següents: 
 

a) Assumir allò que preveu l’article 33 de la Llei d’arxius i documents i el que s’acordi en el si de la 
comissió de seguiment. 

 

b) Destinar-hi un administratiu/va, que exercirà les seves funcions sota la dependència de la 
direcció de l’arxiu i s’adequarà al règim horari, llicències, vacances i permisos establert amb 
caràcter general per a tots els arxius de la Xarxa d’Arxius Comarcals. 

 

c) Fer-se càrrec dels tractaments de desinfecció, desinsectació i desratització, els quals 
s'efectuaran d’acord amb el protocol de condicions tècniques i d’aplicació establert per la unitat 
de prevenció de riscos laborals del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

 

d) Proporcionar el material d'oficina necessari per al funcionament de l'arxiu. 
 
La vigència del conveni s’estén des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2009, i es 
prorrogarà mitjançant la signatura d’addendes anuals 
 
Atès el disposat a l’article 33 de la Llei d’Arxius, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la gestió de 
l’arxiu comarca. 
 
Segon.  Delegar a la Comissió de Govern comarcal l’aprovació de les modificacions del conveni 
que es puguin proposar abans de la seva signatura, cas que n’hi hagi. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la DG de Patrimoni Cultural 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
 
 
13. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE JOSA I TUIXÉN I LA VANSA I FÓRNOLS PER LA 
FESTA DE LES TREMENTINAIRES. 

Núm. exp. CNV 2009/9 
Aprovació de la delegació de competències a la Comi ssió de Govern per a l’aprovació del 
conveni per a la Festa de les Trementinaries. 
 



Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de la Festa 
de les Trementinaries, i tenint en compte que la proposta de conveni està pendent de ser 
presentada a l’Ajuntament de Josa i Tuixen, 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Delegar a la Comissió de Govern la competències per a l’aprovació del Conveni que 
regularà la col·laboració per a la Festa de les Trementinaires 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Ajuntament de Josa i Tuixen. 
 
 
14. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VALLS D'AGUILAR I L 'EMD DE LA GUÀRDIA D'ARES 
PER LA JORNADA DE MITOLOGIA PIRINENCA. 

Núm. exp. CNV 2009/10 
 
Aprovació de la delegació de competències a la Comi ssió de Govern per a l’aprovació del 
conveni per a la Jornada de Mitologia Pirinenca. 
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de la Jornada 
de Mitologia Pirinenca, i tenint en compte que la proposta de conveni està pendent de ser 
presentat a l’Ajuntament de Valls d’Aguilar, 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Delegar a la Comissió de Govern la competències per a l’aprovació del Conveni que 
regularà la col·laboració per a la Jornada de Mitologia Pirinenca 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Ajuntament de les Valls d’Aguilar i a l’EMD de la Guàrdia 
d’Ares. 
 
 
15. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ALÀS I CERC I L'ASSO CIACIÓ CULTURA I ENTORN 
DEL PIRINEU PEL FESTIVAL DE CINEMA PICURT. 

Núm. exp. CNV 2009/11 
 

Aprovació de la delegació de competències a la Comi ssió de Govern per a l’aprovació del 
conveni per al Festival de cinema PICURT. 
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització del Festival 
de cinema PICURT, i tenint en compte que la proposta de conveni està pendent de ser presentat a 
l’Ajuntament d’Alàs i Cerc i l’Associació CEP, 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Delegar a la Comissió de Govern la competències per a l’aprovació del Conveni que 
regularà la col·laboració per al Festival de cinema PICURT. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Ajuntament d’Alàs i Cerc i a l’Associació CEP. 
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16. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE MONTFERRER I CAS TELLBÓ, JOSA I TUIXÉN I 
LES EMD DE JOSA I VILA I VALL DE CASTELLBÓ PER LES JORNADES DELS REFUGIS 
CÀTARS. 

Núm. exp. CNV 2009/12 
Aprovació de la delegació de competències a la Comi ssió de Govern per a l’aprovació del 
conveni per a les Jornades dels Refugis Càtars. 
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de les 
Jornades dels Refugis Càtars, i tenint en compte que la proposta de conveni està pendent de ser 
presentat als ajuntament de Josa i Tuixen i de Montferrer i Castellbò, a les EMD de Josa i de la 
Vila i Vall de Castellbò. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Delegar a la Comissió de Govern la competències per a l’aprovació del Conveni que 
regularà la col·laboració per a les Jornades dels Refugis Càtars. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Ajuntament de Montferrer i Castellbò, a l’Ajuntament de Josa i 
Tuixen, a la EMD de Josa i a la EMD de Castellbó.  
 
 
17. CONVENI HOMILIA AMB L'AJUNTAMENT D'ORGANYÀ PER LA FESTA DEL LLIBRE DEL 
PIRINEU I PREMIS LITERARIS HOMILÍES D'ORGANYÀ. 

Núm. exp. CNV 2009/13 
Aprovació de la delegació de competències a la Comi ssió de Govern per a l’aprovació del 
conveni per a la Festa del Llibres del Pirineu i Pr emis literaris Homilíes d’Organyà. 
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de la Festa 
del Llibre del Pirineu i dels Premis literaris Homilíes d’Organyà, i tenint en compte que la proposta 
de conveni està pendent de ser presentat a l’Ajuntament d’Organyà. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Delegar a la Comissió de Govern la competències per a l’aprovació del Conveni que 
regularà la col·laboració per a la Festa del Llibre del Pirineu i dels Premis literaris Homilíes 
d’Organyà. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Ajuntament d’Organyà. 
 
 
18. MODIFICACIÓ DEL CONVENI DEL PROGRAMA OPERATIU D E COOPERACIÓ 
TERRITORIAL ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA POCTEFA. 
 
El president presenta el punt i recorda que el seu contingut ja va ser debatut en el plenari del mes 
de juny del 2008 i explica breument el contingut de la modificació de fins a un 40% de disminució 
de l’import. 
 



Pren la paraula el Sr. Ordeog i anuncia al vot a favor dels membres del grup del PSC-Progrés i 
pregunta el perquè d’aquesta reducció i reflexiona sobre la possibilitat que potser a l’inici la 
demanda era excessiva. 
 
El president explica que per consell de la mateixa autoritat de gestió s’ha fet així a causa que la 
demanada de projectes en aquesta convocatòria ha estat molt alta i s’hi ha inclòs projectes que 
potser no haurien d’haver anat per la linia tipus Interreg que és el POCTEFA i en posa dos 
exemples. 
 
El Sr. Porta explica que els socis del projecte estan al cas de tots els tràmits i que la Direcció 
General d’Economia i Finances ha indicat el percentatge de reducció per tal que l’import de la 
quota assignada inicialment a Catalunya fos viable ja que gran part ha estat adjudicada ja. 
 
Explica també que pel que fa a la part francesa l’administració local funciona diferent i per exemple 
l’Ariège no estava al cas del projecte. Explica que la reducció de l’import del projecte s’ha centrat 
en reduir els import dels senders que eren ramals del principal i que ara ce centra més en aquest 
com a camí de Sant Jaume. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2008/18 
 
Modificació del Conveni del Programa operatiu de Co operació Territorial España-Francia-
Andorra POCTEFA. 
 
El Ple de 26 de juny de 2008 va aprovar el Conveni de partenariat que regula el projecte 
“Randopirineus, xarxa transfronterera de senders de muntanya del Pirineu  Oriental”, i es va 
acceptar la condició de cap de files o beneficiari principal aprovant el projecte de cooperació 
territorial associat. 
 
S’explica la necessitat de modificar el Conveni amb els socis per al desenvolupament del 
Programa operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) arrel de 
l’adaptació de la sol·licitud de subvenció que es va presentar a la Comunitat de Treball del Pirineu 
com a autoritat de gestió del programa per anar a la baixa d’aproximadament un 40%. S’explica 
també la necessitat d’ajustar el termini d’execució que passarà de 3 a 2 anys i la no continuació 
d’un dels socis inicials, en concret Syndicat d’Initiative du Haut Conflent. 
 
Resten com a socis signataris del conveni que ara es modifica els següents 
 

• Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
• Consell Comarcal de la Cerdanya  
• Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne,  
• Communauté de Communes Capcir i Haut Conflent 
• Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, 
• Govern d’Andorra 
• Comunitat de Comuns del Principat d’Andorra,  
• Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
• Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

 
Tenint en compte aquesta modificació pressupostària es creu convenient aprovar una modificació 
de conveni que reculli l’annex de la modificació pressupostària del projecte. 
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Sotmesa la proposta a votació per unanimitat  dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la proposta de modificació del Conveni que regula el projecte “Randopirineus, xarxa 
transfronterera de senders de muntanya del Pirineu  Oriental” pel que fa al quadre financer. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus i trametre 
la documentació necessària per a dur a terme les accions i als socis del projecte. 
 
 
19. DECLARACIÓ DE BCIL DELS MOLINS DE L'ESPARRICA ( MUNICIPI DE VALLS 
D'AGUILAR). 

Núm. exp. BCL 2009/1 
DECLARACIÓ BCIL DELS MOLINS DE L'ESPARRICA 
 
L’Ajuntament de Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de Molins de 
l'Esparrica, titularitat del senyor Manel Porté Aviño 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que, malgrat el seu estat d’abandó, el conjunt és representatiu d’un tret 
característic de l’economia i les formes de vida dels espais de muntanya fins ben entrat el segle 
XX, que era l’economia d’autosubsistència, i que és un element característic de l’arqueologia 
industrial de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat  dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local els Molins de l'Esparrica. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar i al Sr. Manel Porté Aviño. 
 
 
20. DECLARACIÓ DE BCIL DEL PONT DE LA TOSCA (MUNICI PI D'ARSÈGUEL) 
 

Núm. exp. BCL 2009/2 
DECLARACIÓ BCIL DEL PONT DE LA TOSCA 
 
L’Ajuntament d’Arsèguel ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de Pont de la 
Tosca titularitat de l’Ajuntament 



 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un dels escassos exemplars de ponts de factura tradicional 
que encara perviuen a la comarca de l’Alt Urgell, així com els seus valors paisatgístics en la 
caracterització de l’entorn on s’ubica. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local Pont de la Tosca. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament d’Arsèguel. 
 

Comissió d' Atenció a les persones  

 

21. PLA COMARCAL DE JOVENTUT DE L'ALT URGELL 2009-2 012. 
 
El president cedeix la paraula a la Sra. Pellicer, consellera responsable de Joventut. 
 
La Sra. Pellicer explica en primer lloc la novetat que representa que el Pla Comarcal es redacti per 
a 4 anys a diferència del que es feia fins ara que era bianual. Explica que per poder optar a la 
subvenció de la Secretaria de Joventut del DASC és necessari disposar d’aquest instrument 
quadriennal, a banda de la necessitat que els ajuntaments disposin de Pla Local. 
 
Per elaborar el document s’han treballat enquestes, s’han tingut en compte els plans locals, i 
engloba el fet que per a l’any 2010 hi hagi una avaluació i un programa d’activitats per dos anys 
per les activitats, les despeses de personal i altres. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i agraeix la predisposició de la Sra. Pellicer 
a explicar els temes tot i que per diferents motius no s’ha pogut avançar més. Pel que va al 
contingut del Pla vol puntualitzar que les variacions fins el 2012 porten increments molt petits que 
algun anys és per sota de 1%, tot i que en línies generals els sembla bé i consideren el consideren  
molt  positiu. Demanen que s’incrementi la participació dels tècnics als ajuntaments i la de les 
activitats, doncs comparades amb les de personal es que el 80% és d’aquest últim tipus, i és 
important fer polítiques actives i per tant activitats. No veuen clar la relació amb l’Ajuntament, tot i 
que valora positivament, amb la perspectiva del temps, l’increment d’imports que fa la Generalitat i 
el fet que els serveis del Pirineu es vagin centralitzant a la comarca. 
 
La Sr. Pellicer respon que l’increment de 1% anual ha estat una recomanació de la Coordinació 
Territorial de Joventut. Pel que fa al nou tècnic de treball explica que els primers mesos estará més 
centrat a la comarca per tal d’implantar el serveis després a la resta del Pirineu, explica també que 
la seva tasca concreta vé molt marcada per la Secretaria de Joventut. En relació a la presència als 
ajuntament explica que s’ha demanat un increment del tècnic de joventut compartit de fins al 100% 
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de jornada per poder fer efectiu aquest increment i explica que ja es va als ajuntaments sobretot 
sota demanada dels mateixos. Pel que fa a les actuacions i activitats exposa que els últims 
responsables son els municipis que, a través del Pla Local, han de programar. Pel que fa al Pla 
Comarcal manifesta que no pot substituir al Pla Local i per tant anima al alcaldes i regidors a 
desenvolupar polítiques pròpies als seus municipis. 
 
ACORD 
 

Núm. exp. PRS 2009/2 
Pla comarcal de Joventut Alt Urgell 2009-2012 
 
El Pla comarcal de joventut de l’Alt Urgell, per al període 2009-2012, té per objectiu fonamental la 
coordinació i codirecció de les polítiques de joventut amb els ajuntaments de la comarca, a partir 
del desenvolupament de programes i projectes, per tal d’activar els mecanismes per a millorar el 
procés d’emancipació i de participació dels joves a partir de polítiques municipals. 
 
Les línies d’actuacions per aquest nou programa són dues: la línia d’emancipació i la línia de 
participació, i les quals es divideixen en eixos d’actuació. La primera comprèn habitatge, treball, 
educació i cultura, salut i mobilitat i equilibri territorial, i la segona, interlocució i execució i foment 
de la participació, els quals alhora es plasmen en diferents programes. 
 
El finançament previst per al desenvolupament d’aquest pla en les propers 4 anys és el que 
s’indica a continuació, tenint present que per a les dues darreres anualitats s’ha elaborat 
estimativament. 
 

 Previsió Pla Actuacions Estimació Pla 
Actuacions 

ANY 2009 2010 2011 2012 
Recursos humans  

Tècnic de joventut comarcal  
Tècnic compartit 
Tècnic Oficina Jove de Treball dins OJAU 

84.936,47 86.590,58 88.322,38 90.088,72 

Pla Actuacions  
Programa 1. Programa Mobilitat 
Programa 2. Programa OJAU 
Programa 3. Programa Salut 
Programa 4. Programa PTC / ajuntaments 

24.000,00 23.000,00 25.000,00 24.000,00 

 
Total 

 
108.936,47 109.590,58 113.322,38 114.088,72 

 
Es fa constar que en data 16 de març d’enguany s’ha sol·licitat una subvenció a la Secretaria de 
Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, per import de 124.257,69 €, corresponent al 
57,00 % de l’import de la inversió, per al desenvolupament del Pla d’Actuació comarcal de Joventut 
2009-2010.  
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa d’Atenció a les Persones de 7 d’abril de 2009 



 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Pla Comarcal de Joventut per al període 2009-2012. 
 
Segon.  Notificar aquest acorda a la Secretaria de Joventut. 
 
 
22. ADDENDA AL CONVENI AMB EL DASC I L'AJUNTAMENT D E LA SEU D'URGELL PER A 
LA CREACIÓ DE L'OFICINA D'EMANCIPACIÓ JOVE. 

Núm. exp. CNV 2009/4 
 

Aprovació de l’addenda per a la creació de l’Oficin a d’Emancipació Jove. 
 
 

El Ple de 9 d’octubre de 2008 va aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la creació de l’Oficina d’Emancipació Jove, 
l’objecte del qual és establir les línies de col·laboració entre les diferents administracions signants 
per a posar en funcionament l’Oficina d’Emancipació Jove (OEJ) com a equipament únic destinat a 
oferir els serveis d’emancipació oferts als joves de la comarca, i la col·laboració entre el 
Departament i el Consell Comarcal per a posar en funcionament l’Oficina Jove de Treball (OJT) i 
potenciar i consolidar els serveis d’informació, orientació, assessorament i gestió per a 
l’emancipació juvenil als municipis de la comarca. 
 

Una vegada posada en funcionament l’oficina indicada, s’ha vist la necessitat de modificar alguns 
aspectes del conveni signat el 28 d’octubre de 2008, i els quals són els següents:  
 
1. Es modifica la denominació de l’Oficina d’Emancipació Jove que passa a denominar-se Oficina 
Jove. Com a conseqüència, totes les referències fetes en el conveni de 24 d’octubre de 2008 a 
l’Oficina d’Emancipació Jove han d’entendres fetes a l’Oficina Jove. 
 
2. Es modifica el pacte segon, apartat cinquè, el qual quedarà redactat en el sentit següent: 
 

“Les funcions de registre de documents que hagi d’assumir l’OJ, seran les de registre únic”. 
 
3. Es modifica el pacte tercer, apartat tercer, lletra d, segon, el qual quedarà redactat en el sentit 
següent: 
 

“Apropament del sistema Sanitari 

També s’ha de permetre als i a les joves realitzar consultes relacionades amb la seva   salut”. 
 
4. Es modifica el pacte quinzè, apartat primer, el qual quedarà redactat en el sentit següent: 
 

“El Consell Gestor citat al pacte dissetè de l’Oficina Jove farà una memòria anual del funcionament 
i de l’execució dels serveis d’emancipació juvenil, i elaborarà un informe de valoració” 
 
Atès el disposat a l’article 191 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 l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de La Seu d’Urgell  
i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la creació de l’Oficina d’Emancipació Jove.   
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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 aquest acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania i a l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell per al seu coneixement i efectes. 
 
 
23. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA PLANTA 2 DEL CENTRE CÍVIC "EL 
PASSEIG" PER SERVEIS SOCIALS. 
 
Presenta el contingut dels punts 23 i 25 de forma conjunta el Sr. Cequiel, conseller responsable de 
Serveis Socials exposa que ja s’ha parlat una part, i per tant centrarà l’explicació en el contingut 
del projecte. Pel que fa al projecte, que es quantifica en 178.789,40 €, explica que ocupa una 
superfície de 257 m2 i que l’import esmentat es preuveu que sigui finançat amb dues subvencions, 
una de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de 89.000,00 € i un altre a través del conveni 
de la Generalitat amb les caixes d’estalvi (obra social) que es vehicula a través del DASC per 
import de 130.000,00 € i que a part de les obres es dedicarà també al mobiliari i equipament 
informàtic. A continuació fa una descripció dels despatxos i zones comuns de la instal·lació. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i exposa que no s’ha fet la reflexió sobre 
com funcionaràn i quins serveis es donaràn, sobre la confidencialitat que necessita l’atenció social i 
similar. Manifesta que s’hauria de pensar en aquestes coses abans de fer el projecte i per tant és 
important és saber primer què es vol per ser coherent i que no quedi obsolet el primer dia. També 
demana explicacions sobres els fons socials de les caixes com es fa aquesta aportació. 
 
El president respon que la reflexió sobre el funcionament es farà amb el representants del 
Consorci i que ara el que es fa és aprovar el projecte d’obres. 
 
El Sr. Ordeig diu que troben a falta un informe de la oficina tècnica del Consell a l’expedient doncs 
el projecte és el proposat per l’Ajuntament de la Seu. Pel que fa als diners manifesta que en 
èpoques de crisis potser s’han de dedicar a ajuts directes millor que a obres i que ells no creuen en 
grans estructures sinó en estructures descentralitzades i proactives cap als municipis per no 
hipotecar el futur, ja que la despesa de funcionament serà superior al què es gasta ara. 
 
El president explica que la subvenció que prové del Departament de Política Territorial és per 
obres i no es pot destinar a ajuts directes. Pel que fa al projecte concret explica que la redacció l’ha 
encaregat l’Ajuntament de la Seu però des de l’inici els tècnics del Consell l’han vist, tant els de 
serveis socials com els de l’oficina tècnica. 
 
El Sr. Ordeig manifesta estar al cas que la subvenció del DPTOP és per inversió però també es 
podrien dedicar a una altre obra. 
 

 Núm. exp. SEC 2009/9 
 

Aprovació del projecte de reforma de la Planta 2a d el Centre Cívic "El Passeig" per Serveis 
Socials 



 
Per tal de poder adequar l’espai de la planta 2a. del Centre Cívic “El Passeig” per a situar-hi les 
oficines conjuntes dels serveis socials de l’Alt Urgell s’ha redactat el corresponent projecte d’obres 
que es titula Adequació d’espai per als serveis social al Centre Cívic “El Passeig” i que té un import 
d’execució per contracte de 178.789,40 €, per part de l’arquitecte Sr. Miquel Duelo Nebot. 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals i 235 del 
Decret legislatiu 2/2003 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 vots a favor dels 12 membres presents de CiU i 
ERC i els vots en contra dels 4 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obres Adequació d’espai per als serveis social al Centre Cívic “El 
Passeig” i que té un import d’execució per contracte de 178.789,40 € redactat per l’arquitecte Sr. 
Miquel Duelo Nebot. 
 
Segon.  Exposar al públic pel termini de trenta dies per tal que es puguin presentar al·legacions i/o 
suggeriments, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP i al taulell d’anuncis 
de la corporació, fent constar que cas que no se'n presentin es considerarà aprovat definitivament. 
 
 
24. CONTRACTACIÓ DE L'OBRA : REFORMA DE LA PLANTA 2  DEL CENTRE CÍVIC "EL 
PASSEIG" PER SERVEIS SOCIALS. 

 Núm. exp. CPN 2009/6 
 
Contractació de l'obra: Reforma de la planta 2  del  Centre Cívic "El Passeig" per Serveis 
Socials 
 
Es retira el Punt de l’ordre del dia fent constar que la contractació és delegada a la Comissió de 
Govern. 
 
 
25. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL CONSORCI D'ATENCIÓ A 
LES PERSONES DE L'ALT URGELL. 
 
El Sr. Cequiel, com a conseller responsable de Serveis Socials, anuncia la proposta de 
nomenament de representants a l’Assemblea General del Consorci explicant que alhora en són 
membres nats el president del Consell Comarcal i l’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
Enumera i anuncia els membres que han estat designats per part de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell. 
 

 Núm. exp. SEC 2008/12 
 
NOMENAMENT DELS REPRESENTANT DEL CONSELL COMARCAL A  L’ASSEMBLEA 
GENERAL DEL CONSORCI D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Atès que s’ha publicat definitivament els Estatuts que han de regir el funcionament del Consorci 
d’Atenció a les Persones. 
 
Vist el disposat a l’article 9.2. del Estatuts del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell  
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Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Designar representants del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a l’Assemblea General del 
Consorci d’Atenció a les persones de l’Alt Urgell als següents consellers comarcals: 
 

• José M. Cequiel Escardibul 
• Rafel Ferrer Moreno 
• Mireia Pellicer Martí 
• Patricia Lanau Morales 
• Oscar Ordeig Molist 

 
Segon . Deixar constància d’aquest acord a l’expedient per a la constitució del Consorci i notificar 
l’acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 

Punts d'urgència  

 
26. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER  LES OBRES DE LA P-1 DEL 
CENTRE CÍVIC PEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS. 

Núm. exp. CNV 2009/14 
 

Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’ Urgell per les obres de la Planta 1 del 
Centre Cívic pel Consorci de Serveis Socials 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal col·laboren en la prestació dels servei 
d’assistència social i es preveu la ubicació conjunta d’aquest a un sol espai.  
 
Tanmateix s’ha acordat la constitució del Consorci d’Atenció a les persones de l’Alt Urgell la 
ubicació del qual es preveu que sigui a la Planta primera del Centre Cívic de la Seu d’Urgell. 
 
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 vots a favor dels 12 membres presents de CiU i 
ERC i el vot en contra dels 4 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a l’execució de les obres 
d’Adequació de la planta primera del Centre Cívic per a la ubicació de la seu del Consorci d’Atenció 
a les Persones 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 per al seu coneixement i 
efectes. 



 
 
27. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES 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. 7 al 39 de 2009 compresos entre els dies 19 de febrer i 16 d’abril de 2009. 
• Resolucions:  núm. 4 a la 18 de 2009, compreses entre els dies 2 de febrer i 16 d’abril de 

2009 
 
El Sr. Ordeig demana a la presidència que no es tinguin per retuts atès els decrets s’imprimeixen 
pel Ple al migdia i aquesta tarda no han pogut fer la consulta. 
 
El president manifesta que si la secretària no hi té res en contra es retran a la propera sessió del 
ple ordinari i no manifestant-se en contra es deixen pendents de ser retuts per a la propera sessió 
ordinària del ple. 
 
 
28. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president explica que avui en el marc del Saló Internacional del Turisme de Catalunya s’ha fer 
una petita sortida en marxa nòrdica per Montjuïc que a acabat de estand de Lleida on hi havia l’Alt 
Urgell i explica que ha estat una acció vistosa i exitossa, en que l’Alt Urgell s’ha fet sentir. 
 
 
29. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
S’obre el torn de paraules als alcaldes presents i no la demana ningú 
 
 
30. PRECS I PREGUNTES. 
 
S’obre el torn de precs i preguntes als consellers presents i no havent-hi cap prec presentat ni 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 
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop                                                              Jesús Fierro i Rugall 
 


