
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2009/3 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 11 de juny de 2009 
Durada:  de les  20.15  a les 21.14 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
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 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, 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: 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sra. Patricia Lanau Morales, consellera 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il.lm. Sr. Antoni  Vilaginés Vila, Ajuntament d'Oliana 
Il.lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 
Il.lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 



 

S’incorporen durant la sessió: 

 
 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Nomenament de representants per l'Assemblea General de Caixa Girona 
3. Modificació del conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions per la cessió d'espai per a 

torres de telecomunicacions de la comarca. 
4. Modificació estatuts del Consorci Alt Urgell-Cerdanya. 
5. Conveni amb el Consorci CAUC per regular les funcions del RAF en el PDR- Metodologia 

Leader 
6. Declaració de compatibilitat de funcionaris per desenvolupar tasques de RAF en el Consorci 

GAL Alt Urgell - Cerdanya 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

7. Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de Consum per a la coordinació de les 
actuacions en matèria de consum 

8. Conveni amb l’Ajuntament de Montellà i Martinet per al cofinançament de l’exposició fotogràfica 
en el marc del procés participatiu “Quin futur volem pel Baridà” 

9. Nomenament de representants a la Comissió de seguiment del Conveni CEEI de l’Alt Urgell 
10. Aprovació projecte de l'obra Consolidació del ferm del camí de Sagalés 
11. Aprovació del projecte Reforç de ferm del camí rural d'Oliana a Tragó 
12. Aprovació de projecte: Revestiment de cunetes, arranjament de murs i col.locació de barrera 

de seguretat de Coll de Nargó a les Masies 
13. Aprovació de projecte: Correcció d'assentaments i revestiment de cunetes del camí rural 

d'accés a Vilamitjana 
14. Aprovació de projecte: Arranjament i pavimentació del camí rural d'accés a Cava i Ansovell.  

Tram Arsèguel límit Terme municipal. 
15. Aprovació de projecte: Reforç del ferm del camí rural de la Bastida.  Tram Pont de la Palanca -

Rec de l'Olla. 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES 

16. Conveni institucional docent de la UDL i la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu per estudiants de 
medicina i infermeria. 

17. Conveni pel finançament de les Proves d’Accés a la Universitat  
18. Modificació de les Bases dels Ajuts socioeconòmics pel menajdor escolar 
 

CONSELL D’ALCALDES 
19. Continuitat de la prestació del servei d'ambulàncies als parcs de bombers voluntaris a l'alt 

Urgell. 
 
20. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
21. Informes de Presidència. 
22. Torn obert de paraules als alcaldes. 
23. Precs i preguntes. 
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de l’Alt Urgell 

 
 
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 les sessió anterior. 
 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  

 

2. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS PER L'ASSEMBLEA GENE RAL DE CAIXA GIRONA 
 

 Núm. exp. SEC 2009/10 
Nomenament representant per l'assemblea general de Caixa Girona 
 
En data 17 d’abril de 2009, s’ha rebut de la Caixa d’Estalvis de Girona escrit pel qual es comunica 
al Consell Comarcal que per torn rotatori establert a la Llei de Caixes i en virtud del què disposen 
els Estatuts de l’Entitat, ens correspon tenir un representant o Conseller General  a Assemblea 
General i un suplent. 
 
La representació del Consell Comarcal té una durada de 6 anys i tenint en compte que el mandat 
corporatiu actual acaba el juny del 2011 s’entén que la representació dels consellers que ara es 
designen s’ha de circumscriure a la durada d’aquest mandat corporatiu. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Nomenar al Sr. Jesús Fierro i Rugall, president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
Conseller General a l’Assamblea General de la Caixa d’Estalvis de Girona en representació del 
Consell Comarcal 
 
Segon.  Nomenar al Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller i vice-president del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell Conseller General suplent a l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis de Girona en 
representació del Consell Comarcal. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’Entitat 
 
 
3. MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA SECRETARIA DE TEL ECOMUNICACIONS PER LA 
CESSIÓ D'ESPAI PER A TORRES DE TELECOMUNICACIONS DE  LA COMARCA. 
 

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 detecta i solucionar les mancances dels serveis de telecomunicacions de ràdio a tot 
el territori de Catalunya. 



 
Per aquest motiu, el Ple del Consell Comarcal de data 19 de febrer d’enguany, va aprovar un 
conveni amb el Centre de Telecomunicacions, on 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 dels temps de cessió del propietari 
del terreny al Consell Comarcal i el respecte a les condicions particulars d’algunes cessions. 
 
En data d’avui es convenient modificar aquest conveni per incorporar-hi una sisena torre, 
corresponent a la del “Serrat Pampell”, al nucli d’Ogern del terme municipal de Bassella. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 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 Comarcal perquè subscrigui 
l’esmentat conveni i realitzi quantes gestions sigui 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 
 
 
4. MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI ALT URGELL-CER DANYA. 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC fa una apreciació per demanar com es pot mantenir informat als 
conseller sobre la marxa del programa Leader, i proposa si través de la Comissió informativa del 
Consell es podria donar compte de les ajudes i dels projectes presentats. 
 
El president comenta que segurament seria el lloc idoni per anar-ho explicant. 

 
Núm. exp. SEC 2009/11 

Modificació estatuts Consorci Alt Urgell-Cerdanya 
 
En data 21 de maig de 2009, el Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya, ha tramés la proposta de 
modificació d’estatuts, motivat per un suggeriment del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, per a la modificació dels Estatuts del Consorci per tal que s’adaptin millor a les 
determinacions de la Ordre AAR/386/2008 publicada al DOGC de 7 d’agost de 2008, atès que en 
data de l’aprovació dels Estatuts per part dels ens constituents del Consorci no s’havia publicat 
encara aquesta Ordre i per tant hi poden haver algunes disfuncions. 
 
Per acord de l’Assemblea General de 21 d’abril de 2009 del Consorci, s’ha aprovat inicialment la 
primera modificació puntual dels estatuts. Tenint en compte allò disposat a l’article 5 dels Estatuts 
del Consorci i a l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny,pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i serveis dels Ens Locals, cal que tots els ens consorciats ratifiquin la 
modificació proposada. 
 
Per acord de la comissió informativa de data 2 de juny de 2009 es va informar favorablement la 
modificació proposada per l’Assemblea General del Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya dels 
estatuts plantejada en el sentit de modificar els articles següents: 
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de l’Alt Urgell 

a) Afegir a l’article 4.1 “, es defineix com a ens locals i per tant sense finalitat de lucre” que 
quedarà redactat de la manera següent: 
 
“4.1. El Consorci té com a objectiu principal el foment i el desenvolupament socioeconòmic integral 
i equilibrat del seu àmbit territorial, i es defineix com a ens locals i per tant sense finalitat de lucre.” 
 
 
b) Afegir a l’article 7 el paràgraf 4 del literal següent: 
 
“7. 4.  El règim d’organització i societari serà el d’aplicació als consorcis locals i per tant és 
aplicable supletòriament a aquests estatuts la normativa de règim local pels ajuntaments.“ 
 
c) Modificar Article 8 paràgraf 2 apartat a ) en el sentit de suprimir a l’inici el verb i l’article 
“Aprovar els” i canviar-ho per “Proposar l’aprovació dels” i suprimir la part final a partir de la última 
coma, “així com aprovar-ne les bases”, de tal manera que el redactat serà del tenor literal següent: 
 
“8. 2. Són atribucions de l’Assemblea General: 
 

a)  Proposar l’aprovació dels instruments reglamentaris, el programa-marc de gestió i 
desenvolupament del Programa LEADER, definir les estratègies i els criteris generals per a 
l’atorgament d’ajuts.” 

 
d) Modificar l’article 9 paràgraf 2 apartat b) en e l sentit de suprimi el text actual següent: --
“b) Aprovar les convocatòries de subvencions a l’ampara del programa Leader i un cop estiguin 
aprovades les bases per l’AG”  i  substituir-lo pel següent  “Proposar al DAAR la resolució de les 
sol·licituds d’ajut presentades en el marc de les convocatòries del programa LEADER.”, de tal 
manera que el redactat l’article 9.2 serà del tenor literal següent: 
 
“9. 2. Són atribucions de la Junta de govern: 
 

a) Impulsar, gestionar i executar el programa LEADER, seguint les pautes del Comitè tècnic i 
aplicant estrictament els criteris fixats per l’Assemblea general. 

b) Proposar al DAAR la resolució de les sol·licituds d’ajut presentades en el marc de les 
convocatòries del programa LEADER. 

c) Les altres previstes en els presents estatuts i les no assignades estatutàriament a altres 
òrgans del Consorci.” 

 
e) Afegir a l’article 12 apartat 3, el paràgraf g)  del tenor literal següent:  

- g) Dinamitzar l’àmbit territorial del grup d’acció local pel que fa al programa LEADER 
 
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 als articles 5 dels Estatuts del Consorci i 322 del  Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, 
 



A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable de tots dels 17 membres de 
la corporació presents, que representen la majoria absoluta legal requerida, s'acorda: 
 
Primer.  Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 21 d’abril de 2009 segons 
consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.  Donar trasllat del precedent acord al Consorci Alt Urgell Cerdanya per al seu coneixement i 
efectes escaients, inclosa la tramitació de la informació pública. 
 
Tercer . Determinar que, en el supòsit d'inexistència d'al·legacions en el tràmit d'informació pública 
o de requeriments per part de la Generalitat d'acord amb l'article 165.2 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, els presents acords provisionals esdevindran definitius sense més 
tràmit. 

 
5. CONVENI AMB EL CONSORCI GAL PER REGULAR LES FUNC IONS DEL PDR- 
METODOLOGIA LEADER 

Núm. exp. CNV 2009/16 
 
L’article 11.3 de la Ordre AAR/386/2008 per la qual es fa pública la convocatòria de grups d’acció 
local i es dicten les normes per a la presentació i els criteris de selecció de programes de 
desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya de la metodologia Leader en el marc del 
Programa de desenvolupament rural 2007-2013, preveu que els GAL designin entre els seus 
membres que ostentin la condició d’entitat local, una persona responsable administrativa i 
financera amb capacitat per gestionar i administrar fons públics, que tindrà com a tasca principal la 
gestió de la mesura 431 de despeses de funcionament dels grups. A aquest efecte, el grup d’acció 
local i l’entitat local designada responsable administrativa subscriuran un conveni en el qual han 
d’estar fixades les condicions d’aquesta col·laboració. 
 
Per acord de l’Assemblea general de 3 de setembre de 2008 es va acorda designar el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell com a Responsable Administratiu i Financer com a ens local que forma 
part del Consorci i que té la capacitat de ser-ho. Alhora es va acordar individualitzar la funció en la 
persona de la secretària d’aquest, Sra. Montserrat Pagès Llop, funcionària d’habilitació estatal 
d’aquest ens comarcal. 
 
Tenint en compte també el disposat als articles 9 i 10 del Estatuts del Consorci pel que fa a l’òrgan 
competent, article 57 de la Ley 7/1985 de Bases del règim local i l’article 6 de la Llei 30/1992 
segons la redacció donada per la Llei 4/1999 d’aplicació supletòria pel que fa als convenis de 
col·laboració. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’esborrany del Conveni amb el Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya per regular les 
funcions del Responsable Administratiu i Financer per a l’aplicació de la metodologia Leader en el 
marc del PDR rural de Catalunya 2007-2013. 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya. 
 
 
6. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE FUNCIONARIS PER DESENVOLUPAR TASQUES 
DE RAF EN EL CONSORCI GAL ALT URGELL - CERDANYA 

Núm. exp. PER 2009/20 
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La Sra. Montserrat Pagès Llop, secretaria interventora, funcionària d’habilitació estatal, adscrita al 
servei d’assistència tècnica comarcal i secretària accidental de la corporació, amb relació de 
funcionària en propietat amb el Consell Comarcal, ha sol·licitat la compatibilitat per a l'exercici 
d'activitat al sector públic i en concret per a la secretaria del Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya. 
 
Quant a l'activitat a l'Administració pública, aquesta es concreta en la tasca pròpia de la secretaria. 
 
L'art. 294 del Reglament del personal al servei de les entitats locals determina la incompatibilitat 
per a totes les persones incloses en l'àmbit del reglament per a l'exercici d'una segona activitat o 
un segon lloc de treball a l'Administració pública. 
 
La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del 
Ple, i ha d'estar prèviament informat per la comissió corresponent. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer.  Atorgar la compatibilitat a la Sra. Montserrat Pagès Llop pel que fa referència a l’activitat 
descrita. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i deixar-ne constància al seu expedient personal. 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 
7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM PER A LA 
COORDINACIÓ DE LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM 

Núm. exp. CNV 2009/7 
 
Aprovació del conveni per a la coordinació de les a ctuacions en matèria de consum 2009 
 
Per Acord de Govern, de data 2 d’abril de 2002, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té delegades 
competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques inspectores i campanyes 
de control, per part de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest mateix acord preveu que tant la pròrroga anual de la delegació de competències com la 
concreció dels procediment, tasques i mitjans per a l’exercici de les funcions delegades i el 
finançament corresponent s’ha de realitzar mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Per tot això, el Consell Comarcal està interessat en la signatura d’un conveni amb l’Agència 
Catalana de Consum atès que és del tot necessari instrumentar la pròrroga fins el 31 de desembre 
de 2009 de la delegació de competències aprovada pel Govern en les matèries de consum 
anteriorment indicades i concretar la coordinació de les actuacions i la dotació econòmica per a 
portar-les a terme i que es quantifica en 42.900,00 € 
 



Vist l’establert als títols VI i XII 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 el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i que 
fixa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que se li deleguin d’acord amb la 
legislació de règim local, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de Consum que regula la 
coordinació de les actuacions en matèria de consum. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de Consum. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
8. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET PER AL COFINANÇAMENT 
DE L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA EN EL MARC DEL PROCÉS PA RTICIPATIU “QUIN FUTUR 
VOLEM PEL BARIDÀ” 
 
El president dóna la paraula al gerent, Sr. Porta, qui explica breument el contingut i finalitats del 
conveni. 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés pregunta per la resta de finançaments previstos per 
aquesta exposició. 
 
El Sr. Porta respon que s’ha quantificat en uns 9000 € en total dels quals el Consell Comarcal de la 
Cerdanya s’aporta 1.000,00 €, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell també n’aporta 1.000,00, l’IDAPA 
inicialment n’aporta 2.000,00 i la resta es finança amb la subvenció del procés participatiu. 
 

Núm. exp. CNV 2009/19 
 
Aprovació del conveni per la  participació pel cofi nançament de l’exposició fotogràfica en el 
marc del procés participatiu “Quin futur volem pel Baridà “” 
 
Per part dels ajuntaments d’Arsèguel, Cava i Pont de Bar de la comarca de l’Alt Urgell i dels 
ajuntaments de Lles i Montellà i Martinet de la comarca de la Cerdanya s’ha impulsat un projecte 
de participació ciutadana liderat per l’Ajuntament de Montellà i Martinet com a cap de files i amb el 
suport de l’IDAPA per establir les bases del futur de la subcomarca del Baridà sota el lema de Quin 
futur volem pel Baridà. 
 
Una de les accions previstes per articular la reflexió conjunta dels pobles esmentats és la 
realització d’una exposició fotogràfica participativa sobre el passat i el present del Baridà. 
 
Per a la realització d’aquesta exposició està previst que els Consells Comarcal de l’Alt Urgell i la 
Cerdanya hi participin amb una dotació econòmica de 1.000 € cada un. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula la participació pel cofinançament de l’exposició fotogràfica en 
el marc del procés participatiu “Quin futur volem pel Baridà”. 
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Segon.  Notificar aquesta resolució a Ajuntament de Montellà i Martinet que actua de cap de files 
del projecte amb tots els ajuntaments de la subcomarca del Baridà. 
 
 
9. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE SEG UIMENT DEL CONVENI 
CEEI DE L’ALT URGELL 

 Núm. exp. PRS 2009/8 
Nomenament representants per la Comissió del CEEI A lt Urgell 
 
En data 26 de febrer de 2009 es va signar el Conveni entre la Fundació CEEI-LLEIDA de la 
Diputació de Lleida, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal pel qual s’instrumenta la 
col·laboració de tots ells em la gestió dels espais destinats a viver d’empreses innovadores. 
 
La clàusula segona d’aquest conveni preveu la constitució d’una comissió de seguiment amb 
funcions concretes que comprenen, amés de vetllar pel compliment i interpretació del conveni, les 
facultats de proposar línies de funcionament del Viver, programes d’activitats, aprovar les 
condicions especials dels contractes de vinculació del emprenedors amb la Fundació CEEILleida i 
l’elaboració del reglament de funcionament. 
 
Per part del Consell Comarcal es preveu que en formi part el President o conseller en qui delegui  i 
un altre representant. 
 
Vist l’acord de la Comissió informativa de 2 de juny de 2009 que conté proposta de nomenament 
com a representant del Consell, a més del President que ho és de forma nata, al Sr. Marc Porta 
Fàbrega, conseller comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Designar al conseller comarcal Sr. Marc Porta Fàbrega representant del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell a la Comissió de seguiment del conveni entre la Fundació Centre Europeu 
d’Empreses i Innovació de Lleida, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal  
 
Segon.  Notificar aquest acord al CEEI-Lleida i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la seva 
constància 
 
 
10. APROVACIÓ PROJECTE DE L'OBRA CONSOLIDACIÓ DEL F ERM DEL CAMÍ DE 
SAGALÉS 
 
El president fa un resum dels projectes d’obres que es proposen que siguin aprovades i pels quals 
s’ha demanat subvenció al Departament de Política Territorial i  Obres Públiques i agraeix la feina 
feta tant per l’àrea tècnica com pel gerent que ajuda a impulsar una nova etapa que s’ha obert per 
treballar amb força els temes de camins. 
 



Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC i manifesta la seva discrepància amb la decisió 
proposada tot i que s’ha parlat a la Junta de Portaveus dels grups polítics i a la Comissió de 
Govern que va acordar demanar la subvenció. Així doncs fa una pinzellada dels arguments que fan 
que en aquests punts el sentit del vot dels membres del seu grup sigui el de l’abstenció. En aquest 
sentit manifesta en primer lloc que no renegen de les obres proposades però consideren que el fet 
d’haver-se aprovat l’inventari de camins i que no s’hagi seguit no els sembla coherent. Pel que fa al 
Pla de Camins aprovat ja van demanar que s’establissin els criteris per prioritzar els més urgents 
per tal de, a partir d’aquests, poder demanar les subvencions tan al DPTOP com al PUOIS. 
Aquests criteris per assignar camins i anar prioritzant a mesura que arribin els finançaments no 
s’han establert i per aquest motiu ja es van abstenir a la Comissió de Govern. Mirant l’inventari de 
camins en què s’estableix la xarxa bàsica i la xarxa secundària i la classificació dels camins 
segons el seu estat (bo, regular o dolent) es troben amb la sorpresa que de les sis actuacions que 
es proposen només n’hi ha una que estigui classificada amb estat dolent i la resta son d’estat 
regular o estat bo. També explica que la prioritat hauria de ser començar per la xarxa primària i 
d’estat dolent, dels quals n’hi ha una trentena. Demana si hi ha algun informe de la oficina tècnica 
que indiqui que s’havien de fer aquest i si s’ha consultat amb els tècnics les obres a fer. Recorda 
que fa 20 anys, des del 1989, que s’han anat fent camins i any a any sumant son molts diners i 
considera que amb uns quants anys ben programats es pot arribar a més i ha de servir per 
demanar mes diners a les diferents administracions públiques. Creuen que la prioritat han ser els 
camins de la xarxa primària i en estat dolent. També manifesta que hi ha municipis amb molt pocs 
quilòmetres altres amb molt terme municipal i per tant son bàsics els criteris tècnics. Creu que la 
oficina tècnica ha fet molt bona feina i se’ls ha de fer cas poder triar les obres a fer i anar avançant 
en l’execució del Pla de camins que ha de ser una referència per tenir criteris més clars. 
 
Pren la paraula el president i explica que farà una resposta curta i entenedora. Explica que 
l’inventari recull i classifica però que no fixa criteris de prioritats. Explica que entre l’aprovació de 
l’inventari i la convocatòria de la subvenció de camins per el 2009 hi va haver poc temps, i així 
exposa que la convocat`ria donava un mes per presentar les sol·licituds. Recorda que hi ha camins 
que no s¡’han demanat a la subvenció del Departament de Política Territorial sinó al Pla d’Obres i 
d’altres, com és el cas d’un de Bassella que estava inicialment previst, en què l’ajuntament ha 
trobat altres vies de finançament i llavors s’han pogut incloure. El president explica també que hi ha 
obres que complementen actuacions fetes l’any anterior que permetran donar per tancada una 
inversió més completa en una zona, com és el cas del camí d’accés a  Cava i Ansovell. Altres 
criteris per fer decidir la sol·licitud de subvenció han estat fer alguna obra que ara amb poc import 
es pot fer una feina que evita que més endavant es malmeti més el camí i també fer alguna obra 
petita que quan s’apliqui el Pla de Camins amb la idea de fer inversions més grans potser no hi 
tindria cabuda i que son també necessàries. Manifesta el seu acord en el fet que s’han de marcar 
prioritats i que aquests criteris s’ha de parlar al Consell d’Alcaldes i per tant accepta la part de 
crítica constructiva i està convençut que l’any vinent les estratègies ja estaran definides. 
 
El president dóna la paraula al Sr. Ramon Fierro, president de la Comissió de Promoció i Serveis al 
Territori el qual explica que s’està en el bon camí. El Sr. Ramon Fierro explica que la feina feta 
amb el Pla de Camins és important i que té el vist i plau dels alcaldes, però per aquest any recorda 
els terminis per presentar les sol·licituds de subvenció i que no hi havia temps  de fixar criteris més 
amplis. Entén que es planteja que els camins que estan més malament siguin els primers però 
recorda que per exemple el camí de Cassovall que amb 120.000 € s’ha pogut fer alguna cosa que 
si s’hagués trigat més hagués sigut molt més car i que aquest és el mateix cas que el camí de 
Vilamitjana. Posa de relleu que els criteris s’ha de fixar amb una reflexió àmplia i explica que la 
voluntat del Consell de tirar-ho endavant ja es demostra amb la tramesa del Pla al Departaments 
de Política Territorial i Obres Públiques i al Departament d’Agricultura els quals se’ls hi ha tramès 
sense prioritzacions. 
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El Sr. Ordeig diu que en tot cas el que comenta el president de la comissió i els criteris comentats 
creu que es poden fixar criteris flexibles o fixar criteris per camins urgents, però que a l’alçada de 
legislatura en què s’està a la meitat es nota que alguns temes d’informació es va avançant com la 
tramesa de l’agenda d’activitats però a vegades sembla que no hi ha ganes o no hi ha cultura de 
treball conjunt per aconseguir mes consens i no es parlen les coses amb prou temps i es parlen en 
Junta de Portaveus just quan s’han d’aprovar abans de la Comissió de Govern, tot i que reconeix 
que això porta molta feina. Reitera el compromès dels membres del seu grup per anar a veure els 
responsables del DAAR i del DPTOP per buscar una bossa extra i establir un pla de xoc, ja que 
som una comarca que té mes quilòmetres de camins, i també per buscar una bossa amb un import 
per manteniment. 
 
El President manifesta que des de l’equip de govern també es té ganes de trobar el consens i 
intentar fer-ho amb mes temps. Pel que fa a la partida per urgències amb les projectes que van a 
la sol·licitud de subvenció s’ha intentat fer-hi alguna cosa i s’han de presentar tots junts. 
 
El Sr. Ordeig aclareix que quan es referia a urgència ho feia en referència a les incloses a la 
classificació de l’inventari. 
 
ACORD 
 
 

 Núm. exp. SEC 2009/15 
Aprovació projecte: Consolidació del ferm del camí de Sagalés. 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Consolidació del ferm del camí de Sagalés LA SEU D’URGELL 41.677,47 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
ERC i l’abstenció dels 6 membres presents del PSC, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà 
aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals, als respectius 
ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 



11. APROVACIÓ DEL PROJECTE REFORÇ DE FERM DEL CAMÍ RURAL D'OLIANA A TRAGÓ 
 Núm. exp. SEC 2009/16 

Aprovació projecte "Reforç de ferm del camí rural d 'Oliana a Tragó” 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Reforç del ferm del camí rural d’Oliana a Tragó OLIANA 81.140,42 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
ERC i l’abstenció dels 6 membres presents del PSC, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà 
aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals, als respectius 
ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
12. APROVACIÓ DE PROJECTE: REVESTIMENT DE CUNETES, ARRANJAMENT DE MURS I 
COL·LOCACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT DE COLL DE NARG Ó A LES MASIES 
 

 Núm. exp. SEC 2009/17 
Aprovació projecte: Revestiment cunetes, arranjamen t murs i barrera de seguretat de Coll 
de Nargó a les Masies. 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Revestiment cunetes, arranjament murs i barrera de 
seguretat de Coll de Nargó a les Masies 

COLL DE NARGÓ 46.703,35 

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
ERC i l’abstenció dels 6 membres presents del PSC, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà 
aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals, als respectius 
ajuntaments i al BOP. 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
13. APROVACIÓ DE PROJECTE: CORRECCIÓ D'ASSENTAMENTS  I REVESTIMENT DE 
CUNETES DEL CAMÍ RURAL D'ACCÉS A VILAMITJANA 
 

 Núm. exp. SEC 2009/20 
Aprovació de projecte: Correcció d'assentaments i r evestiment de cunetes dell camí rural 
d'accés a Vilamitjana 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Correcció d'assentaments i revestiment de 
cunetes dell camí rural d'accés a Vilamitjana 

MONTFERRER I 
CASTELLBO 

239.061,69 

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
ERC i l’abstenció dels 6 membres presents del PSC, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà 
aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals, als respectius 
ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
14. APROVACIÓ DE PROJECTE: ARRANJAMENT I PAVIMENTAC IÓ DEL CAMÍ RURAL 
D'ACCÉS A CAVA I ANSOVELL.  TRAM ARSÈGUEL LÍMIT TER ME MUNICIPAL. 
 

 Núm. exp. SEC 2009/19 
Aprovació de projecte: Arranjament i Pavimentació d el camí rural d'accés a Cava i Ansovell.   
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 
 



PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Arranjament i pavimentació del camí rural d'accés a Cava i Ansovell.   ARSÈGUEL 149.955,27 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
ERC i l’abstenció dels 6 membres presents del PSC, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà 
aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals, als respectius 
ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
15. APROVACIÓ DE PROJECTE: REFORÇ DEL FERM DEL CAMÍ  RURAL DE LA BASTIDA.  
TRAM PONT DE LA PALANCA -REC DE L'OLLA. 

 Núm. exp. SEC 2009/18 
Aprovació de projecte: Reforç del ferm del camí rur al de la Bastida 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Reforç del ferm del camí rural de la Bastida: Tram Pont 
de la Palanca- rec de l’Olla 

LA SEU D’URGELL 78.461,80 

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
ERC i l’abstenció dels 6 membres presents del PSC, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà 
aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals, als respectius 
ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 

Comissió d' Atenció a les persones  

 
16. CONVENI INSTITUCIONAL DOCENT DE LA UDL I LA REG IÓ SANITÀRIA DE L'ALT 
PIRINEU PER ESTUDIANTS DE MEDICINA I INFERMERIA. 
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El president presenta la proposta d’acord i explica que pel finançament s’està buscant que sigui la 
Fundació Sant Hospital que ho assumeixi i que es faria amb un altre conveni 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés manifesta que es fes constar també en aquest acord. 
 
ACORD 
 
CONVENI INSTITUCIONAL DOCENT DE LA UDL I LA REGIÓ S ANITÀRIA DE L'ALT PIRINEU 
PER ESTUDIANTS DE MEDICINA I INFERMERIA 

Núm. exp. CNV 2009/17 
 
Es proposa signar un conveni marc de col·laboració institucional docent de la facultat de medicina i 
l’escola universitària d’infermeria de la universitat de Lleida amb la regió sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran, el Conselh Generau d’Aran, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’ajuntament de la Seu 
d’Urgell, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp amb l’objectiu de què 
alumnes de la facultat de medicina i l’escola universitària d’infermeria puguin realitzar pràctiques 
ens els Centres d’Atenció Primària (CAPs) i Hospitals del Pirineu. 
 
Durant el curs acadèmic, la facultat de Medicina de la Udl enviï dos estudiants de pràctiques ( 
hospitals i CAPS) a cadascun dels territoris signant del conveni, igualment l’escola d’infermeria de 
la Udl. 
 
Les administracions locals, Consells Comarcals i Ajuntaments s’hauran de comprometre a la 
cessió d’un pis adequat per la habilitat de dues o tres persones i es faran càrrec de la totalitat de 
les despeses de manteniment (llum, aigua, calefacció, etc...); a més hauran de facilitar un mitjà de 
transport adient quan l’habitatge proporcionat als estudiants estigui ubicat fora dels nuclis urbans 
de la Seu d’Urgell en el nostre cas. 
 
Els hospitals i CAPs, hauran de facilitar que els estudiants facin les pràctiques i, en el cas dels 
hospitals, s’hauran de fer de la manutenció dels alumnes durant la seva estada en pràctiques 
tutelades a l’hospital i/o CAPs. 
 
S’està en converses amb la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell per veure el finançament 
d’aquesta entitat en aquest tema. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el conveni marc de col·laboració institucional docent de la facultat de medicina i 
l’escola universitària d’infermeria de la universitat de Lleida amb la regió sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran, el Conselh Generau d’Aran, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’ajuntament de la Seu 
d’Urgell, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Tremp. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a universitat de Lleida, a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, 
al Conselh Generau d’Aran, a l’ajuntament de la Seu d’Urgell, al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i a l’ajuntament de Tremp. 
 
 



17. CONVENI PEL FINANÇAMENT DE LES PROVES D’ACCÉS A  LA UNIVERSITAT  
 

Núm. exp. CNV 2009/18 
 
Aprovació del conveni pel finançament de les Proves  d’Accés a la Universitat 
 
La realització de les proves de selectivitat al final del batxillerat suposa un notable moviment 
d’alumnes de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la Cerdanya que haurien d’anar a 
Lleida i que es considera convenient que es puguin fer a la Seu d’Urgell.  L’ajuntament de la Seu 
d’Urgell disposa d’unes dependències i uns recursos que permeten acollir la realització d’aquestes 
proves en aquesta ciutat als alumnes provinents de les comarques citades amb totes les garanties 
. 
La possibilitat de realitzar aquestes proves a la Seu d’Urgell evita o redueix despeses de viatge i 
allotjament de tots els alumnes que puguin i vulguin presentar-se i, per tant, es beneficiosa perquè 
suposa un cost i un trasbals molt menor per a les famílies afectades. 
 
L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet arribar una proposta de conveni per a la realització de les 
proves de selectivitat a la Seu d’Urgell on proposa el següents acords: 
 
1.- Que la Universitat de Lleida es comprometi a organitzar a la Seu d’Urgell les proves de 
selectivitat dels alumnes de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà, amb tota la gestió que això 
comporta. 
2.- Que l’ajuntament de la Seu d’Urgell es comprometi a cedir els espais necessaris per a fer les 
proves en les condicions adients, a fer les gestions de reserva d’allotjament dels membres del 
tribunal, a calcular i pagar inicialment les despeses que implica la realització de les proves a la Seu 
d’Urgell (consergeria addicional i consum diversos, trasllat del mobiliari en cas de necessitat, 
trasllat des de Lleida dels exàmens, honoraris, desplaçaments, allotjament i manutenció dels 
membres de tribunal, suport general a la organització per part del servei d’educació i altres 
despeses que siguin necessàries per al bon funcionament de les proves) i a assignar i repercutir a 
cada consell comarcal , en proporció directa al nombre d’alumnes inscrits a les proves, segons les 
dades que faciliti la UDL, les despeses calculades i pagades inicialment. 
3.- Que els consells comarcal de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà assumeixi la gestió del 
trasllat dels alumnes corresponents als IES de la seva comarca i que facin l’aportació econòmica a 
l’ajuntament de la Seu d’Urgell per a cobrir les despeses que els correspongui en funció del 
nombre d’alumnes de cadascuna de les comarques. 
 
Tenint en compte que encara s’està en fase de negociació d’aquest conveni, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda, 
 
Únic.  Delegar  a la Comissió de Govern l’aprovació del Conveni  per al finançament de les proves 
d’accés a la universitat que es facin a la Seu d’Urgell 
 
 
18. MODIFICACIÓ DE LES BASES DELS AJUTS SOCIOECONÒM ICS PEL MENAJDOR 
ESCOLAR 

 
El President dona la paraula al Sr. Cequiel, conseller responsable de serveis socials, qui explica 
abastament el contingut de la proposta de modificació de les bases dels ajuts socioeconòmics de 
menjador escolar. 
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El Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés manifesta dos dubtes concrets en referència a la proposta 
presentada i una reflexió sobre el contingut de les bases per revisar en profunditat per tal que els 
percentatges de subvenció fossin superiors. Pel que fa a la modificació de la base 12 i en concret 
al punt 12.5 en què es preveu no atorgar subvencions si hi ha deutes d’anys anterior manifesta que 
no es preveu la possibilitat de fer una nova valoració que si que està previst a la base 12.4 per 
quan hi ha manca de pagament d’alguna mensualitat. Considera que sembla injust que no es 
preveigui la possibilitat de nova valoració en el supòsit de la base 12.5. Fa una reflexió en el sentit 
que ara hi ha moltes famílies amb problemes amb problemes econòmics i que si ja tenen feines 
per pagar la part no subvencionada potser el que s’hauria de fer és revisar els llindars econòmics, 
doncs ara està a 325 € de renda per persona i potser en un any difícil com aquest s’hauria d’obrir 
una mica més. 
 
EL Sr. Cequiel respon que el punt 12.4 ja preveu la possibilitat de fer una nova valoració de la 
situació econòmica de la família, no només de la renda sinó de tots els factors que es valoren. Pel 
que fa al percentatges de la intensitat dels ajuts aquests van del 25 al 75 % i algun extraordinari 
que pot arribar al 100%. Pensa que la taula de punts de valoració toca tots els aspectes d’una 
família i insisteix en tirar endavant la modificació proposada. 
 
Pren la paraula el president i explica que sempre hi ha un informe social que sustenta els 
arguments i la valoració per l’atorgament dels ajuts i proposa en tot cas que es delegi la 
modificació de les bases a la Comissió de Govern. 

 
Núm. expd. SEC 2009/12 

 
BASES SUBVENCIO AJUTS SOCIOECONMICS MENJADOR ESCOLA R : MODIFICACIO   
 
En data 15 d’agost de 2006 és van publicar les bases reguladores de la concessió d’ajuts 
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria dels centres escolars de la comarca de l’Alt Urgell (BOP núm. 111 
de l’any 2006) 
 
L’objecte de les bases és regular la concessió d’ajuts econòmics individuals de menjador per tal 
que els alumnes en edat d’escolarització de les famílies de la comarca de l’Alt Urgell, que tinguin 
dificultats socials i econòmiques puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de 
menjador del seu centre escolar.  
 
Durant aquest temps d’aplicació del reglament s’han detectat la necessitat i conveniència de 
modificar-lo per tal de concretar alguns aspectes i per millorar algun punt amb la proposta concreta 
següent: actualitzar l’apartat 12 “altes i baixes que es puguin produir en el curs escolar” amb les 
modificacions següents: 
 
“12.1. Els alumnes que cursin baixa del centre escolar inicial i que s’escolaritzin en un centre 
escolar d’un altre municipi de la comarca de l’Alt Urgell no perden l'ajut, sinó que aquest es 
trasllada al nou centre escolar. 
 
12.2. Els alumnes que cursin baixa del centre escolar inicial i s’escolaritzin en un centre fora de la 
comarca de l’Alt Urgell, perden l’ajut. 



 
12.3. Si, sense causa justificada, el beneficiari de l’ajut socioeconòmic de menjador escolar no 
utilitza el servei cap dia durant 2 mesos serà motiu de baixa de l’ajut 
 
12.4. Si els pares o adults responsables dels alumnes que són beneficiaris de l’ajut, no paguen 
mensualment el percentatge assignat en funció dels barems econòmics establerts en les bases 
(apartat 10.4) serà motiu de baixa de l’ajut.   
 
Únicament sota nova valoració de la situació socioeconòmica per part de la treballador/a social de 
referència es podrà modificar el percentatge assignat inicialment i continuar amb l’ajut 
socioeconòmic de menjador escolar del curs vigent. 
 
12.5. No es podrà sol·licitar ajut socioeconòmic de menjador escolar pel curs següent si, essent 
beneficiari de l’ajut el curs anterior, ha contret algun tipus de deute de menjador escolar en 
qualsevol de les escoles de la comarca de l’Alt Urgell.”  
 
Atès l’establert als article 236, 247 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 els articles 60 i següents, 136 i 164 del 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, per unanimitat dels membres s’acorda,  
 
Únic.  Delegar la competència per a l’aprovació de la modificació d’aquestes bases de subvenció a 
la Comissió de Govern 
 
 
19. CONTINUITAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AMBULÀ NCIES ALS PARCS DE 
BOMBERS VOLUNTARIS A L'ALT URGELL. 
 
El president explica l’origen i el debat al Consell d’Alcaldes sobre aquesta proposta  
 
El Sr. Ordeig  manifesta que aquest és un tema complex perquè a més fa poc que es va fer el 
concurs per licitar la prestació del servei d’ambulàncies del SEM i potser era aleshores quan 
s’havia de plantejar aquesta complementarietat amb les ambulàncies dels parcs de bombers. Per 
altre banda entén que si els vehicles no compleixen no poden fer el servei sinó s’adapten i que 
això hi hauria de fer el mateix Departament. Pregunta si està parlat amb els responsables del 
Departament d’Interior. 
 
El president respon que pel que a ell li consta el Director dels serveis d’Interior n’està al cas. 
 
ACORD 
 

 Núm. exp. PRS 2009/10 
 
Continuïtat de la prestació del servei d'ambulàncie s als parcs de bombers voluntaris a l'Alt 
Urgell 
 
Els parcs de bombers voluntaris de la comarca de l’Alt Urgell han prestat des de l’any 1992, i en 
alguns casos com Oliana i Organyà abans i tot, un servei molt important per a la nostra comarca 
com han estat el d’ambulància en situacions d’emergència. 
 
Actualment només queden en servei una de les quatre ambulàncies que existien en els parcs de 
bombers voluntaris de la comarca (Oliana) i la que és propietat de l’Ajuntament de Josa i Tuixen i 
de l’Ajuntament de la Vansa i Fòrnols. La resta de vehicles que hi havia a la comarca, per tal de 
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donar compliment a la vigent normativa europea, han estat donats de baixa sense haver estat 
substituïts per cap altre (una a Organyà, un a Coll de Nargó i un a Oliana). 
 
Tenint en compte la bona experiència demostrable d’aquest servei al llarg dels anys, la realitat 
geogràfica de la nostra comarca que respon a distàncies entre municipis, molt elevades no només 
en quilòmetres sinó també en temps, i que per tant, en casos d’accidents múltiples, d’emergències 
varies, condicions climatològiques adverses,.... tenir disponible un servei d’ambulàncies que no 
quedi reduït a les unitats actuals del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) pot realment ajudat a 
salvar la vida dels afectats en un accident o d’un veí que viu allunyat d’un nucli de població. 
 
El Consell d’Alcaldes en reunió tinguda en data 14 de juny de 2009 eleva la proposta d’acord al Ple 
del Consell Comarcal i, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Manifestar la voluntat expressa de mantenir i assegurar la continuïtat del servei 
d’ambulàncies per a emergències que han prestat històricament els parcs de bombers. 
 
Segon.  Sol·licitar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació que en el cas 
que sigui possible es doti als parcs de bombers voluntaris de la comarca de l’Alt Urgell amb nous 
vehicles per tal de mantenir aquest servei, que en cap cas vol substituir el del SEM, sinó 
complementar-lo per ser utilitzat en casos d’emergències. 
 
Tercer.  Demanar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i al Departament 
de Salut que tingui en compte la realitat geogràfica de la nostra comarca, amb distàncies 
quilomètriques molt elevades, però encara més en temps, entre els municipis i nuclis de la 
comarca i les diferents bases del SEM i es comprometi a resoldre la manca d’efectius que es 
generarà per la desaparició del servei d’ambulàncies d’emergències prestat pels bombers  
voluntaris fins al moment. 
 
Quart.  Demanar la compareixença d’algun membre del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i/o del Departament de Salut per tal de donar les explicacions oportunes 
al territori sobre la decisió d’eliminar aquest servei 
 
Cinquè.  Donar compte d’aquest acord als parcs de bombers de la comarca. 
 
Sisè.  Traslladar als ajuntaments de la comarca i a la resta de Consells Comarcals de Catalunya 
aquest acord per poder-s’hi adherir. 
 
Setè. Traslladar aquest acord al Departament de Salut i al Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació concretament a la Secretaria General de Prevenció, Extinció d’incendis i 
salvament. 
 
 
20. 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 el Ple de 19 de febrer i 16 d’abril de 2009 i que van quedar pendents d’acceptació de ser 
retuts a l’últim Ple ordinari. 

• 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 

Així mateix es 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. 40 al  59 de 2009 compresos entre els dies 17 d’abril i 11 de juny de 2009. 
• Resolucions:  núm. 19 a la 26 de 2009, compreses entre els dies 17 d’abril i 11 de juny de 

2009 
 
 
21. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El President  sobre la Trobada d’Empresaris al Pirineu, fent incidència en la qualitat del progrma. 
 
El President dóna compte de l’avaria de la línia de Telefonica (telèfon i ADSL) del dia 3 de juny de 
3h a les 8h de la tarda i explica que es poden fer reclamacions i que des del servei de consum del 
Consell es pot ajudar. 
 
El President dóna compte de  l’assistència del Consell a la Fira de Turisme de Toulusse, en el 
marc de la qual es va fer una sortida en marxa nòrdica per tal de promocionar la Seu i la comarca 
com a punt de referència per aquest esport i queva ser tot un èxit. 
 
 
22. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No es demana cap paraula 
 
 
23. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap prec ni cap pregunta. 
 
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 
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop                                                              Jesús Fierro i Rugall 
 


