
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2009/4 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 30 de juliol de 2009 
Durada:  de les 20:00 a les 21:00 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. 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 

Patricia Ramírez Aymerich, Secretària accidental 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
Sra. Patricia Lanau Morales, consellera 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Ajuntament d'Alàs i Cerc 
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: 

Ningú. 
 
 

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

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

2. Conveni amb el Consorci Alt Urgell-Cerdanya per a la cessió de despatxos i prestació de 
serveis de suport comptable. 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

3. Contracte Programa ICD 2009/2010 SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones). 
4. Contracte programa DASC Serveis Socials 2009. 
5. Addenda conveni Departament d'Educació curs 2009-2010. 
6. Aprovació reglament regulador de funcionament i ús del servei de transport i menjador escolar 

obligatori. 

PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 

7. Aprovació del conveni amb 18 ajuntaments de la comarca per a la participació a la Bossa 
d'Urgències Socials. 

8. Aprovació de les bases per la Bossa d'Urgències Socials 
 

9. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
10. Informes de Presidència. 
11. Torn obert de paraules als alcaldes. 
12. 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 les l’acta de la sessió anterior. 

 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

 
2. CONVENI AMB EL CONSORCI ALT URGELL-CERDANYA PER A LA CESSIÓ DE 
DESPATXOS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SUPORT COMPTABL E. 
 
El president explica que s’ha dictat el Decret de Presidència 79/2009 d’aprovació del conveni amb 
al Consorci Alt Urgell-Cerdanya per a la cessió de despatxos i per la prestació de serveis de suport 
comptable atès que era urgent la seva signatura per tal que el Consorci podés justificar la despesa 
convenientment davant el Departament d’Agricultura. 
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de l’Alt Urgell 

 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 79/2009 

Núm. exp. CNV 2009/21 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARLCA DE L’ ALT URGELL PER A LA 
CESSIÓ DE DESPATXOS I SALES DE REUNIONS I PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
SUPORT COMPTABLE 
 
Entre els objectes del Consorci Alt Urgell Cerdanya hi figura  gestionar i optimitzar els recursos 
econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial derivats de l’enfocament Eix Leader en el 
marc del PDR 2007-2013, assumint a aquest efecte les funcions de “Grup d’acció local”. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell vol contribuir, a banda de la seva condició de soci del Consorci, 
a la consecució dels objectius del Consorci, especialment a reforçar la gestió i l’optimització de l’ 
Eix Leader en el marc del PDR 2007-2013. 
 
El Consorci actualment té ubicada la seva oficina a la seva seu a l’edifici del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell, i transitòriament, fins que disposi de local propi, ocupa un despatx a la segona planta i 
utilitza els serveis de recepció i les sales de reunions del mateix Consell Comarcal. 
 
Alhora el Consorci necessita de suport per a la gestió comptable (confecció de la comptabilitat 
pública local), laboral (confecció de nòmines i assegurances socials) i fiscal, i el Consell Comarcal 
té la possibilitat d’oferir-lo amb condicions que garanteixin el compliments establerts per a la 
presentació d’aquests a la Sindicatura de Comptes i altres ens de control públic.  
 
Aquests efectes es proposa la signatura d’aquest Conveni que inclou dos conceptes bàsics: 
 
A) Cessió d’ús i utilització d’un despatx, de sales de reunions i del servei de recepció. 
B) Prestació de suport de gestió comptable, laboral i fiscal. 
 
En data 21 de juliol d’enguany ha estat informat favorablement per la Comissió Informativa 
comarcal de Promoció i Serveis al Territori 
 
Per tant, atenent les facultats d’urgència d’aquesta presidència, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la cessió de despatxos i 
sales de reunions i per a la prestació de serveis de suport comptable. 
 
Segon.  Elevar aquest Decret per a la seva ratificació a la propera sessió del Ple. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya. “ 
 
Sotmesa la proposta per unanimitat dels 13 membres presents s’acorda ratificar-lo 
 



COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
3. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA AMB L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES-
ICD 2009/2010 PEL SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L ES DONES - SIAD 

 
Núm. exp. CNV 2009/20 

 
A la sessió de la Comissió Informativa d’Atenció a les Persones de 21 de juliol de 2009 es va 
informar favorablement el contracte programa pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones 2009-
2010, que havia estat aprovat pel Decret de 15 de juliol de 2009 es va dictar el Decret de 
presidència 76/2009 el tenor literal del qual és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 76/2009 

Núm. exp. CNV 2009/20 
 
CONTRACTE PROGRAMA 2009-2010 EN MATÈRIA DE SERVEIS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
A LES DONES AMB ICD I ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE COL ·LABORACIÓ ENTRE ICD-
FMC-ACM 
 
S’ha signat l’acord marc de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones, la Federació de 
Municipis i Comarques i l’Associació Catalana de Municipis té com objecte la cooperació i 
col·laboració per al període 2009-2010, per fixar uns criteris objectius de distribució del fons 
econòmic específic anual. 
 
Alhora l’Institut Català de les dones que finançarà el servei amb una bestreta del 100% dels 
imports acordats per cada servei/programa de l’any 2009, ha tramès l’esborrany del Contracte 
Programa que té com a objecte articular els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració 
interadministrativa entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal per tal d’establir els 
eixos estratègics i els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema 
de finançament que permetin obtenir una millor eficiència i eficàcia en al gestió dels serveis 
d’informació i atenció a les dones per als anys 2009-2010. 
 
La vigència d’aquest acord Marc s’estableix des de la data de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2010 i la vigència del Contracte Programa s’estableix des de la data de la signatura 
fins al 31 de desembre de 2010, amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 2009 
 
El Consell Comarcal haurà de programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les 
dones (SIADS), així com realitzar les derivacions als diferents serveis d’atenció i informació a les 
dones.  
 
Tenint en compte les facultats d’urgència d’aquesta presidència  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió a l’acord marc 2009-2010 de col·laboració entre l’Institut català de les 
dones i les Entitats Municipalistes per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de 
serveis d’informació i atenció a les dones per al període 2009-2010 
 
Segon.  Aprovar el Contracte programa 2009-2010 en matèria de serveis d’informació i atenció a les 
dones amb l’Institut Català de les Dones. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’Institut Català de les Dones . 
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Quart. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement. 
 
Sotmesa la proposta per unanimitat dels 13 membres presents s’acorda ratificar-lo. 
 
 
4. CONTRACTE PROGRAMA DASC SERVEIS SOCIALS 2009. 
 

Núm. exp. CNV 2009/23 
Aprovació d’un Contracte Programa DASC Serveis Soci als 2009 
 
El president explica que manca encara l’acord definitiu amb el DASC en alguns punts i es retira el 
punt de l’ordre del dia. 
 
 
 
5. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTA MENT D'EDUCACIÓ PEL 
CURS 2009-2010. 
 

Núm. exp. CNV 2009/22 
Aprovació del conveni del Departament d’Educació  C urs 2009-2010 
 
El president dona la paraula al gerent qui explica el contingut competencial i econòmic del conveni 
detallant els conceptes i imports. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i fa un incís sobre el fet que creu que és 
una bona notícia el manteniment  dels imports del curs anterior i estan a favor  pel fet que inclou 
paràmetres dels conceptes no obligatoris. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2009/22 
Aprovació de l’addenda al conveni del Departament d ’Educació  Curs 2009-2010 
 
El Departament d’Educació ha tramès la proposta econòmica inicial per a l’addenda d’actualització 
del finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2009/10 per a la gestió de 
determinades competències en matèria d’ensenyament. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts en aquesta proposta pel curs 
escolar 2009/10 preveu un total de transferència per import de 1.388.737,84 € i inclou els 
conceptes de transport, menjador escolar i despeses de gestió. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 



Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels 13  membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar l’Addenda al Conveni d'Educació per al curs 2009/2010. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació.  
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
6. APROVACIÓ REGLAMENT REGULADOR DE FUNCIONAMENT I ÚS DEL SERVEI DE 
TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR OBLIGATORI. 
 
El president dona la paraula al gerent qui fa un resum del contingut del Reglament. 
 
ACORD 

 Núm. exp. SEC 2009/22 
 
Reglament regulador del servei de transport i menja dor escolar obligatori 
 
Per tal d’ordenar i fixar les condicions d’accés als serveis de transport i menjador escolar s’ha 
redactat el Reglament reguladors del seu funcionament i ús. 
 
Aquest ha estat informat favorablement per la Comissió informativa de Serveis Públics de 21 de 
juliol de 2009. 
 
Atès el disposat a l’article de 162 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i als articles 60 i següents del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis del ens Locals 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 13 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Reglament regulador de funcionament i ús del servei de transport i menjador 
escolar obligatori. 
 
Segon. Exposar al públic pel termini de 30 dies el Reglament aprovat per tal que es puguin 
presentar al·legacions o suggeriments mitjançant edicte al BOP, al DOGC i al taulell d’anuncis 
comarcal, fent constar que cas que no se’n presentin es considerarà automàticament elevat a 
definitiu. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord i còpia del reglament a les escoles de d’ensenyament primari i 
secundari de la comarca. 
 

PUNTS D’URGÈNCIA 

 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB 18 AJUNTAMENTS DE LA C OMARCA PER A LA 
PARTICIPACIÓ A LA BOSSA D'URGÈNCIES SOCIALS. 
 
El president dona la paraula al Sr. Cequiel, conseller responsable de serveis socials qui, en primer 
lloc i abans d’entrar a exposar el punt concret de l’ordre del dia, exposa el sentiment de pèsam 
pels bombers morts en servei a l’incendi de Tarragona i en segon lloc el sentiment de pèsam per la 
mort de dos Guàrdies Civils en atemptat terrorista a Mallorca. 
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A continuació passa a exposar la proposta de creació de la bossa d’urgències socials. Fa 
referència al fet que en aquest últim  trimestre des dels serveis socials s’ha detectat que han sorgit 
unes necessitat social a una tipologia de persones que no les tenia degut a la situació d’aturats, 
economia submergida que no funciona, en famílies amb nens .... i s’ha vist la necessitat de crear 
una bossa de diners per emergències socials que d’entrada en quantificaria en 20.000 €, 15.000 
dels quals els aportaria el Consell i 5.000 els aportarien els ajuntaments de la comarca que s’hi 
adherissin, exclòs el de la Seu que ja té una bossa d’aquest tipus pròpia. En aquest sentit explica 
que al Consell d’Alcaldes últim es va exposar i la majoria hi van estar d’acord. Explica que aquesta 
serà una bossa voluntària i no obligatòria pels ajuntaments, que habilitarà uns mitjans pels 
treballadors socials davant unes necessitats concretes. Per tal d’atorgar els ajuts s’han redactat 
unes bases per fer les sol·licituds i seguir el procediment per poder-se donar i intentar arribar a qui 
ho necessiti. Pel que fa a les situacions que es podran atendre en fa una relació a títol d’exemple i 
que inclouria ajuts per pagaments de lloguers pendents abans del desnonament, de llum, de 
despeses per ulleres, per dentista urgent... i similars. Explica que és una bossa no anualitzada sinó 
extra per anar-se utilitzant per necessitat excepcionals amb un pressupost també excepcional. 
 
El president pren la paraula i se suma personalment i com a institució al pèsam expressat i anuncia 
un prec al final en aquest sentit. A continuació dóna la paraula al Sr. Ordeig. 
 
El Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés, se suma als condols expressats. A continuació, i en 
relació al punt de l’ordre del dia, explica que s’ha exposat a dues reunions de la Junta de 
Portaveus, i fa una cronologia de les reunions des del Ple de l’11 de juny en què es va deixar sobre 
la taula l’aprovació de la modificació de les Bases per ajuts socioeconòmics de menjador escolar 
per parlar-ho a la Junta de Portaveus. Recorda que el seu grup va fer una proposta presentada per 
escrit amb paràmetres concrets per la situació excepcional que s’està vivint, on demanàvem que la 
renda mínima s’incrementés a 350 €/ mensuals per persona, on es demanava la inclusió d’altres 
punts per ajuts ja que els previstos inicialment els semblaven molt restrictius i en línies generals 
creuen que s’hauria d’augmentar en 30.000,00 € aquesta partida, i creu que avui el que s’hauria 
d’aprovar és això, no una modificació dels ajuts socioeconòmics sinó una bossa en què el Consell 
hi posa 15.000 € del pressupost de Serveis socials del Consell. Resulta doncs que l’increment serà 
d’un 15 %, que consideren molt poc, i per tant proposen que s’incrementi un 30% . Puntualitza 
també que es demanava un a modificació de les línies d’ajuts. Posa de manifest que per ells 
15.000 € és un import insuficient però tot i així no hi poden votar en contra però tampoc a favor 
perquè la resta d’ajuts socioeconòmics i del menjador escolar estan igual. L’atenció per urgències 
socials a la comarca està bé però el Consell hauria d’ajuntar molts més diners i recorda que el 
Consell té un romanent de tresoreria que podria servir per pagar això. Anuncia l’abstenció del seu 
grup, tal com ja ha avançat a la Junta de Portaveus, i posa de manifest que creu que no se’ls 
escolta i que està molt bé dir-ho als alcaldes però no es poden obviar els grups d’aquesta taula, 
que és el que li dona la sensació que passa perquè d’aquest tema se’n va assabentar per la 
premsa. 
 
Pren la paraula el Sr. Cequiel qui manifesta el seu acord pel que fa a que son pocs diners i explica 
que el càlcul dels 20.000 € de la bossa s’ha fet sobre les previsions que han fet els tècnics dels 
serveis socials i no sobre partides pressupostàries prèvies. Entén que aquesta bossa és una 
arrencada i que en funció de la seva evolució es farà. Pel que fa a l’import de 30.000 € creu que 
serà una bossa que anirà gastant-se i s’haurà de tornar a omplir 



 
El Sr. Ordeig pren la paraula i creu que un  element clar que demostra que la quantitat és irrisòria i 
insuficient està en el fet que quan el seu grup es va assabentar d’aquesta proposta per la premsa 
no hi constava cap import, i van tenir que preguntar-ho al Consell de quins diners es tractava. Si es 
compara amb el pressupost dels serveis socials o del mateix Consell encara és més insuficient. No 
dubta de la bona voluntat per ajudar a les famílies però creu que per no dir que sí a la proposta 
que ells van fer s’ha creat aquesta bossa. Manifesta que no està segur que es gastin donades les 
restriccions de les bases per donar aquests tipus d’ajuts. La demanda no coberta pel Consell el 
2009 no s’assumirà per aquesta bossa i creu que no és suficient. 
 
Pren la paraula el president per fer uns aclariments: en primer lloc a l’afirmació que “ningú s’ho 
creu” manifesta que els tècnics fan els seus informes i ell si que se’ls creu. En segon lloc manifesta 
que comparar el pressupost sencer del Consell amb l’aportació a la bossa no és apropiada ni 
tampoc comparable. En tercer lloc posa de manifest que el Sr. Cequiel ha explicat prou bé que 
aquesta bossa comença amb 20.000 € i que això no vol dir que no s’hi pugui posar més. En quart 
lloc pel que fa al tema de la premsa va sortir perquè se’n va informar al Consell d’Alcaldes, i no es 
va quantificar a la nota de premsa perquè encara no s’havia parlat amb els grups polítics. Per últim 
agraeix l’anunci del vot d’abstenció i desitja i confia que es trobarà una fórmula per satisfer el seu 
grup i trobar la unanimitat en base als criteris de servei a la societat. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2009/24 
 
Aprovació del conveni per a la participació a la Bo ssa d’Urgències Socials 
 
Davant de la situació de crisi econòmica general i la seva afectació directa a famílies de la 
comarca, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha previst la creació d’una borsa extraordinària d’ajuts 
socials i des dels Serveis Socials Bàsics es valora com a necessari poder atendre aquestes 
necessitats fent un estudi individualitzat, valorant la situació concreta i elaborant un pla de millora 
específic i concret per a cadascun dels possibles beneficiaris. 

 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell és l’únic municipi que compta amb partides pressupostàries 
pròpiament dites per assumir aquest tipus de demandes i, detectat que existeix un increment de 
necessitats socials a la comarca que caldria assumir, es valora la necessitat d’elaborar un projecte 
específic, amb partida pressupostària pròpia amb l’objectiu general d’assumir les despeses 
d’urgència social dels nuclis familiars que es valori que ho precisen. 
 
Per a la resta d’ajuntaments es proposa la creació d’una bossa amb dotació pressupostària de 
15.000 € per part del Consell Comarcal i de 5.000,00 entre la resta dels ajuntaments de la 
comarca. 
 
Per majoria simple amb 9 vots a favor dels membres de CiU i ERC i l’abstenció dels 4 membres 
presents del grup de PSC-Progrés, s’acorda 
 
Primer.  Crear una bossa solidària per urgències socials i dotar-la inicialment amb 15.000 € per 
aportats pel Consell Comarcal 
 
Segon.  Aprovar el Conveni que regula la participació dels ajuntaments a la Bossa d’Urgències 
Socials. 
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Tercer.  Notificar aquesta resolució als Ajuntaments de la comarca, exceptuant l’ajuntament de la 
Seu d’Urgell, amb la proposta de conveni per tal que el puguin aprovar. 
 
 
8. APROVACIÓ DE LES BASES PER LA BOSSA D'URGÈNCIES SOCIALS. 
 

 Núm. exp. SEC 2009/26 
Aprovació de les bases per la Bossa d'Urgències Soc ials 
 
Els serveis socials comarcals han detectat necessitats de les famílies per fer front a pagaments 
diversos no contemplats en altres ajuts socials. 
 
S’ha redactat una memòria que així ho explica i una proposta de bases per atorgament dels ajuts 
excepcionals per urgències de caràcter social, que contempla un nou per fil d’usuaris acuden al 
servei: persones que desconeixen els serveis socials que s’han quedat sense feina o que han vist 
reduïts considerablement els seus ingressos per diferents circumstàncies, amb poc recolzament 
familiar o que ja l’han esgotat, amb una acumulació de deutes i una demanda econòmica explícita. 
Les demandes que arriben als serveis socials bàsics i de les quals es detecta un increment son 
aquelles que van adreçades a cobrir necessitats bàsiques: deutes de lloguer que poden arribar a 
produir desnonaments, deutes de llum, aigua, gas... greus dificultats per poder cobrir les despeses 
alimentàries i/o de primera necessitat, impossibilitat en cobrir despeses mèdiques que no 
s’assumeixen des de la seguretat social i que si no es poden cobrir, poden esdevenir en situacions 
de deteriorament social important. 

  
Des dels Serveis Socials Bàsics es valora com a necessari poder atendre aquestes necessitats 
fent un estudi individualitzat, valorant la situació concreta i elaborant un pla de millora específic i 
concret per a cadascun dels possibles beneficiaris. 

 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja compta amb partides pressupostàries pròpiament dites per 
assumir aquest tipus de demandes . 
 
Vist 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 118 i següents i 136 i 164 del 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, així com el disposat a la Llei General de 
Subvencions el Ple,  
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria simple, amb 9 vots a favor dels membres de CiU i ERC i 
l’abstenció dels 4 membres presents del grup de PSC-Progrés, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar les bases reguladores de la concessió d’ajuts per urgències socials a les famílies 
 
Segon.  Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 20 dies mitjançant 
publicació al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar al·legacions i 
suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin es considerarà definitivament aprovat i es 
procedirà a la seva publicació definitiva. 
 



Tercer.  Delegar les competències per a la convocatòria dels ajuts a la Comissió de Govern 
comarcal. 
 
 
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LE S RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 

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. 60 al  80 de 2009 compresos entre els dies 12 de juny i 30 de juliol de 2009. 
• Resolucions:  núm. 27 a la 29 de 2009, compreses entre els dies 12 d’abril i 30 de juliol de 

juny de 2009 
 
El Sr. Ordeig manifesta que no li semblen bé algunes despeses que consten en alguna relació de 
factures, com el pagament d’un cafè per 0,50 cts., un dinar de l’equip de govern a un restaurant de 
la Seu ja que entén que les reunions s’han de fer a la seu corporativa i que el dinar se’l pagui 
cadascú,  sobretot en aquest temps que a més s’ha de donar certa imatge d’austeritat, així com 
despeses per dietes i desplaçaments molt elevades i per tant manifesta el seu desacord amb 
aquesta Resolució. 
 
 
10. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
Dona compte dels punts tractats a la última reunió del Consell d’Alcaldes que es va fer a 
l’Ajuntament de la Vansa i Fòrnols  dels que en destaca la proposta de desenvolupament del 
procés de participació ciutadana del Programa d’Actuació Comarcal (PAC), la intervenció dels 
representants del Consorci Forestal de Catalunya que van parlar sobre gestió forestal, i la 
presentació de l’arxiver comarcal designar pel Departament de Cultura. Aprofita per explica que al 
proper Consell d’Alcaldes es convocarà també als consellers comarcals en sessió conjunta per 
debatre sobre el PAC. 
 
Expressa el desig de bon estiu a tothom 
 
 
11. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No n’hi ha cap de demanada. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES. 
 
El president dona la paraula al Sr.Cequiel per fer la proposta d’aprovació del prec de condol per les 
víctimes dels atemptats terroristes de Mallorca, així com l’atemptat de Burgos que ha tingut lloc 
avui mateix, i un altre per la mort dels bombers en serveis l’incendi de Tarragona que possiblement 
eren coneguts a la zona i es jugaven la vida realitzen la seva feina. s’aprova per assentiment de 
tots els membres presents. 
 
El Sr. Ordeig afegeix que per demà a les 12 h. s’ha convocat un minut de silenci al davant de tots 
els ajuntaments i demana que tothom s’hi incorpori. 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Demana la paraula la Sra. Pellicer, consellera responsable de joventut, i manifesta que des de la 
seva àrea de joventut hi ha una tasca conjunta de treball social, i que vol dir als companys del PSC  
que no ha parlat amb propietat de la bossa, ja que no és beneficència sinó que es treballa en 
projectes de família, amb programes de famílies monoparentals i altres de forma transversal i 
coordinada. Demana cura a l’hora de fer comparacions entre l’àrea de serveis socials i aquesta 
bossa d’urgències socials que es vol aprovar. 
 
El Sr. Ordeig replica que aquestes afirmacions l’han deixat parat i no entén que vol dir quan afirma 
que no ha parlat amb propietat i aclareix que el que ha dit és que persones que no tenien cap 
problema econòmic ara els ha canviat la situació i necessitaran ajuda, ja que si un no té diners per 
les necessitats bàsiques pot tenir molts problemes, i per tant no entén la seva intervenció. La seva 
proposta era una millora als ajuts socioeconòmics de menjadors, i demana que li torni a explicar.  
 
La Sra. Pellicer diu que els treballadors socials son a les valoracions i no considera bona la 
comparació feta dels programes perquè no tots son socioeconòmics en l’àrea de serveis socials 
sinó que també hi ha altres programes que no son de caire assistencials. 
 
El Sr. Ordeig diu que “beneficència” son els socis que tenen al seu govern. Aclareix que creu que 
hi ha unes problemàtiques a estudiar i veure el que s’ha quedat curt  i quins ajuts es necessiten 
però no vol dir que sigui beneficència. Creu que volen engreixar les partides de serveis socials que 
ho necessitin amb la creació d’una bossa. 
 
El president diu que a les partides on es detectin més necessitats hi haurà més diners. 
 
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 
 
 
 
 
 
Patricia Ramírez Aymerich                                                           Jesús Fierro i Rugall 
 


