
 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2009/5 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 8 d'octubre de 2009 
Durada: de les 20.00 a les 21 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt 

Urgell  
 

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. 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 
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 
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
S’incorpora durant la sessió 
 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sra. Patricia Lanau Morales, consellera 



 

Alcaldes presents: 

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 
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 PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

2. Aprovació del Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a l'execució de dues obres de 
camins. 

3. Aprovació del Conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua pel Reglament dels serveis públics 
de sanejament. 

4. Aprovació del Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques pel 
Transport a la demanda de l'any 2009: Ratificació de Decret. 

5. Ampliació del servei de transport a la demanda de la línia de Calbinyà- La Seu d'Urgell. 
6. Declaració de BCIL del pou de gel d'Arfa (municipi de Ribera de l'Urgellet). 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

7. Aprovació del Contracte Programa DASC Serveis Socials 2009. 
8. Aprovació del Conveni amb el Departament de Governació i Administracions Públiques per al 

programa de cooperació interadministrativa en matèria d'accions comunitàries: ratificació de 
Decret. 

9. Denúncia del Conveni-Contracte amb la Creu Roja referent al teleassistència domiciliària: 
ratificació de Decret. 

10. Delegació puntual de representant: ratificació de Decret. 

PUNTS D'URGÈNCIA 

11. Acceptació de la renúncia de la consellera Sra. Patricia Lanau Morales del grup del PP 
12. Sol·licitud a l'ACA per a la construcció de la nova EDAR de Montferrer 
 
13. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
14. Informes de Presidència. 
15. Torn obert de paraules als alcaldes. 
16. 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 actes de les sessions anteriors. 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
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2. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU  D'URGELL PER A 
L'EXECUCIÓ DE DUES OBRES DE CAMINS. 
 
 
Per part del president es presenta la proposta d’acord amb indicació dels import i del percentatge 
de finançament que representa que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell haurà de pagar el 10 % del seu 
cost i haurà d’aportar els terrenys com s’ha fet des de fa anys a tots els ajuntaments de la 
comarca. 
 

-    Consolidació del ferm del camí de Segalers : Import : 41.677,47 € 
- Reforç del ferm del camí rural de la Seu d’Urgell a la Bastida d’Hortons.  Tram Pont de la 

Palanca-Rec de l’olla. Import : 78.461,80 € 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i, després de relacionar aquest punt amb 
l’aprovació del Pla de Camins en què es van abstenir, anuncia el vot en contra per un tema molt 
tècnic. Entén  que quan es va fer el Pla de camins es va fer una priorització i aquestes dues obres 
no estan incloses en aquella priorització, i per tant s’entra en una contradicció i alhora es deixen de 
fer camins fixats com a prioritaris i amb un estat més deficient sense un criteri. No considera els 
camí de la Bastida i el camí de Segalers com actuacions urgents i els hi agraeix que expliquin els 
criteris seguits i perquè no s’ha seguit el Pla de Camins, doncs potser s’ha d’interpretar que el Pla 
de Camins és paper mullat. 
 
El president explica que els dos camins es van demanar amb anterioritat a la redacció de l’inventari 
de camins. En relació a altres camins explica també es fan accions per buscar altres finançament i 
en aquest sentit explcia que s’ha anat a veure el camí de Vilanova de Banat i que hi ha un 
compromís per part del DAAR que es pugi fer amb REGSA i per exemple pel que fa al camí 
d’Alinyà manifesta que està inclòs a un Pla d’Obres. 
 
Pel que fa al camí de la Bastida recorda que és també una petició de l’alcalde d’Alàs atès que del 
rec en amunt és terme municipal d’Alàs i en avall és terme municipal de la Seu d’Urgell i que és un 
tram que precissament està malament. Afirma que el Pla de Camins no és paper mullat i que se 
seguirà l’ordre, però en aquest cas es tracta d’obres sol·licitades amb anterioritat i que tot i així hi 
son incloses. Recorda que les obligacions que es recullen pels ajuntaments és de cedir els 
terrenys i el cofinançament del 10% de l’import de l’obra. 
 
El Sr. Ordeig recorda que ja hi havia l’esboç del Pla de camins sobre taula quan es van aprovar els 
dos projectes i demana per tant si s’aplicarà el Pla de Camins i entén que no val la pena fer un 
camí si no és urgent. 
 
El Sr Ordeig demana explicacions a la secretària sobre si el Pla de Camins és vinculant. La 
secretària explica que l’aprovació de l'inventari i classificació dels camins de la xarxa estructurant 
de l'Alt Urgell es va fer el Ple del mes d’abril i que no és directament vinculant. 
 
 
ACORD 
 



CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER A L ’EXECUCIÓ DE DUES 
OBRES DE CAMINS 

Núm. exp. CNV 2009/28 
 

La majoria d’ajuntaments de la comarca tenen delegades les competències en matèria de camins, 
per accessos a població, al Consell Comarcal per tal de poder instrumentar els ajuts i poder-ne 
atendre el finançament. 
 
Tenint en compte la previsió d’executar dues obres que s’inclouen al terme municipal de la Seu 
d’Urgell, es proposa l’aprovació del conveni esmentat amb l’Ajuntament per tal de poder-les dur a 
terme a través de la delegació al Consell de l’exercir les competències municipals en matèria 
d’accessos a nuclis de població.  
 
Les obres previstes al conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell són les següents: 
 

-     Consolidació del ferm del camí de Segalers. 
- Reforç del ferm del camí rural de la Seu d’Urgell a la Bastida d’Hortons.  Tram Pont de la 

Palanca - Rec de l’olla. 
 
Atès el disposat a l’article 66 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, en concordança amb l’article 26.1 de la 
Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, pel qual es regula el 
conjunt de serveis que han de prestar, com a mínim, tots els municipis, i d’entre els quals cal 
assenyalar, als efectes del present conveni, el dels accessos a nuclis de població. 
 
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, pel que fa als serveis de 
competència municipal que preveu entre d’altres fórmules d’intervenció, col·laboració i coordinació, 
la possibilitat que tenen les comarques d’exercir les dites competències mitjançant delegació o 
conveni. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria dels membres presents amb 8 vots a favor dels regidors 
de CiU i d’ERC i els vots en contra dels 5 membres del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la delegació de 
competències per a l’execució de les obres següents: 
 

- Consolidació del ferm del camí de Segalers. 
- Reforç del ferm del camí rural de la Seu d’Urgell a la Bastida d’Hortons.  Tram Pont de la 

Palanca - Rec de l’Olla. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell junt amb l’esborrany del 
conveni. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PEL REGLAMENT 
DELS SERVEIS PÚBLICS DE SANEJAMENT. 
 
El president presenta el contingut del punt. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i a fa una reflexió sobre el fet de si s’ha demanat a l’ACA per la 
inclusió de l’obra de l’EDAR de Montferrer de cara al 2010, doncs son 6 milions d’euros d’inversió 
que no avança, tot i que el projecte sembla que ja està acabat un cop superat el problema de la 
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suspensió de pagament de la primera adjudicatària del contracte de redacció del projecte. Creu 
qye s’ha de demanar que l’ACA ho pressuposti pel 2010 dins el PSARU. 
 
El gerent fa un aclariment en el sentit d’explicar la vigència del conveni. 
 
El President explica que ha parlat amb el Director General de l’ACA i amb el delegat a Lleida i 
enten que junt amb l’esforç del govern amic es podrà ajudar molt i proposa incloure aquesta petició 
d’inclusió de l’obra pel 2010 com un punt d’urgència en aquest mateix Ple, la qual cosa es 
acceptada pel membres presents. 
 

Núm. exp. CNV 2009/25 
 

Aprovació del conveni amb l’Agència Catalana de l’A igua del Reglament dels serveis 
públics de sanejament. 
 
El proppassat mes de juny es va rebre de l’Agència Catalana de l’Aigua el conveni del Reglament 
dels serveis públics de sanejament, en compliment del Decret 130/2003, de 13 de maig. 
 
En l’esmentat Reglament es preveu que abans de la transmissió de la titularitat de les 
instal·lacions, l’Agència Catalana de l’Aigua pot cedir per conveni a l’ens gestor l’explotació de les 
mateixes. 
 
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents 
i la determinació de les condicions en què es duu a terme l’assignació de l’ús de les instal·lacions 
de sanejament en alta, així com l’atribució de recursos necessaris per tal de garantir la prestació 
eficient del servei. 
 
La prestació del servei comprèn la gestió del sistema públic de sanejament en alta (explotació, 
manteniment, reposicions i millores i intervenció administrativa dels abocaments al sistema) 
 
El conveni restarà vigent fins a l’efectiva transmissió de la titularitat de les instal·lacions.  Es 
considerarà prorrogat automàticament per a nous períodes d’un any, llevat que es doni alguna 
circumstància d’expiració del termini pactat o qualsevol de les pròrrogues. 
 
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 a l’article 14.q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni entre l’Agència Catalana de l’aigua i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
en l’execució del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament dels serveis públics 
de sanejament. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
 



4. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍ TICA TERRITORIAL I 
OBRES PÚBLIQUES PEL TRANSPORT A LA DEMANDA DE L'ANY  2009: RATIFICACIÓ DE 
DECRET. 

Núm. exp. CNV 2009/26 
 
En data 14 de setembre de 2009 es va dictar el Decret de presidència 96/2009 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 96/2009 

Núm. exp. CNV 2009/26 
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES PEL 
SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS 2009. 
 
El proppassat mes de juliol es va rebre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 
conveni per a l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell per a l’anualitat 
2009. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2009 de la nostra comarca preveu un import màxim de 
subvenció de 198.975,00 €, i es detallen en l’objecte 20 línies de transport de viatgers. 
 
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 a l’article 14.q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
 
Per la qual cosa, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell per a l'aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers de l'Alt Urgell per 
a l’any 2009. 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
 

 
Tercer.  Notificar aquest acord a la Direcció General de Ports i Transports del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques per al seu coneixement i efectes.  
 
Quart. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement.” 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
5. AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT A LA DEMANDA D E LA LÍNIA DE CALBINYÀ- 
LA SEU D'URGELL. 

 Núm. exp. PRS 2009/18 
 
El servei de transport a la demanda de la línia de Calvinyà-la Seu d’Urgell es realitza els dimarts de 
cada setmana, el qual es va adjudicar per acord de la Comissió de Govern de 3 de març 
d’enguany al Sr. Casimir Porta pel termini de tres anys 
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En data 1 de juny d’enguany es va rebre sol·licitud conjunta, per part de l’Ajuntament de les Valls 
de Valira i de l’Associació de veïns de Sant Tomàs de Calbinyà, per ampliar la prestació d’aquest 
servei també als dissabtes, coincidint amb el mercat de la Seu d’Urgell. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Ampliar en un dia, que es concreta en el dissabte, el servei de transport a la demanda de 
la línia 15 de Calvinyà - La Seu d’Urgell. 
 
Segon.  Sol·licitar autorització per a l’ampliació de la prestació del servei a la Direcció General de 
Ports i Transports del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
 
Tercer. Notificar a l’empresa Casimir Porta que realitza el servei per al seu coneixement i efectes. 
 
 
6. DECLARACIÓ DE BÈ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE POU  DE GEL D'ARFA DEL 
MUNICIPI DE RIBERA D’URGELLET 

Núm. exp. BCL 2009/3 
 
L’Ajuntament de Ribera de l’Urgellet  ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local del Pou 
de Gel d'Arfa, titularitat de la Sra. Josefa Bullich Vidal. 
 
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 és un element arquitectònic parcialment conservat que representa un 
testimoni notable d’una antiga activitat econòmica que fou cabdal en l’alimentació de les taules 
benestants 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 membres presents, s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local el Pou de Gel d'Arfa. 
 
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 Ribera de l’Urgellet.  
 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
7. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA DASC SERVEIS SO CIALS 2009. 



 
El Sr. Cequiel, conseller comarcal responsable dels serveis socials, es presenta la proposta de 
contracte programa per al 2009, qui recorda en primer lloc que l’any 2008 ja es va aprovar per 
aquella anualitat. Pel que fa a l’anualitat 2009 explica que la proposat a arribat molt tard doncs es 
va presentar el mes de juny passat i en comparació al 2008 ha canviat força coses. Explica que el 
Director General els va explicar a Barcelona que el Parlament ha fet una llei de serveis social i que 
el Govern és que l’ha d’aplicar i per tant hi ha hagut algun canvi. Explica que els canvis que hi ha 
hagut perjudiquen als consells comarcals en el sentit que en alguns programes s’han fixar criteris 
diferents i s’han fet fitxes tancades, així per exemple pel que fa a la fitxa de professionals s’ha fixat 
que el Departament aporti un 64% i que la resta sigui finançada pels ajuntaments i pel que fa a 
teleassistència s’ha fixat un import de 38.000 € que no és suficient pel nombre d’aparells que tenim 
instal·lats, de manera que ja no és una bossa on es puguin fer transferències. Explica també que 
desapareix el concepte de 5% de gestió i els desplaçaments es fixen en un màxim del 2% que en 
el nostre cas és de 4000 € i tenint en compte les distàncies que hi ha a la nostra comarca és del tot 
insuficient i ja ens en fan falta 10.000 €. Com a novetat explica que s’ha inclòs la urgència social en 
1000 € que s’afegiran a la bossa d’urgències socials que va crear el Consell. Demana la seva 
aprovació i recorda que ha costat molts esforços i reunions tant a Lleida com a Barcelona tant 
nostra com d’altres consells comarcals que no han tingut gaire èxit. 
 
El Sr. Ordeig creu que tenim un problema perquè aquest conveni arriba tard i reduït, creu que 
s’hagués entès la reducció de cara al 2010 però totes les administracions ara han anat gastant 
amb unes expectatives més altes. Hagués estat bé tenir la visió del Departament i tenen 
constància que se serà flexible i per tant esperen la bona voluntat del DASC. Anuncia el vot 
d’abstenció dels membres del seu grup perquè no veuen clar el conveni i perquè en el contracte 
programa que és la planificació dels serveis socials i la futura organització hi estan en contra i no 
s’han sentit partíceps de tot el projecte. 
 
El Sr. Cequiel explica que està d’acord amb part del què afirma però ara és el que hi ha sobre la 
taula i el Consell Comarcal farà el possible per no repercutir-ho als ajuntaments pel que fa al 2009. 
Explica que tothom, almenys els consells comarcals de Lleida, senten molt aquesta repercussió i 
encara queden tres consell per què aprovin el contracte programa. Explica que aquest contracte 
programa no té res a veure amb la creació del Consorci doncs son els diners del 2009 el que es 
conté en aquest contracte programa i s’hi ha de buscar una solució i espera que el 2010 es 
recondueixi. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que està bé la reflexió i manifesta que si abans d’acabar l’any no hi ha prou 
consignació i si s’han de modificar els pressupostos s’hauran de buscar solucions i ser imaginatius 
i si alguna àrea s’ha de suplir potser s’haurà de fer. 
 
El president exposa el compromís de l’equip de govern de fer els esforços perquè no ens costi més 
diners, però no a costa de treure altres serveis i per tant els esforços de 2,27 € habitant a 4,47 
€/habitant pel ajuntaments procuraran que no es facin efectius. Creu que s’ha de procurar que el 
conveni pel 2010 es signi el més aviat millor i encarar el futur. Creu que també se n’hauria de 
parlar al Consell d’Alcaldes perquè fins ara per exemple els ajuntaments de menys de 200 
habitants no han pagat res. 
 
 
ACORD 

“ Núm. exp. CNV 2009/23 
Aprovació d’un contracte Programa DASC Serveis Soci als 2009. 
 
El Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) ha fet arribar l’esborrany del protocol addicional per 
a l’any 2009 al contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el DASC i el 



 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social subscrit l’any 2008. 
 
L’esborrany inicial ens subvencionen el 66% del cost dels professionals ( 5,5 treballadores socials i 2 
educadores) així com el 66% del cost de les hores de servei d’ajuda a domicili (SAD) justificades l’any 
2008 i el 66% del SAD dependència que justifiquen l’any 2009.  Enguany no inclouen cap mena de 
subvenció pel servei de teleassistència domiciliària, recurs important en la nostra comarca especialment 
per l’àmbit de la gent gran. 
 
En relació a la resta de programes: transport adaptat, centre de desenvolupament infantil i atenció 
precoç, servei d’informació i atenció a les famílies, sistema de resposta urgent per a dones que es 
troben en situació de violència i per als seus fills i filles, immigració, programes d’infància en risc i centre 
obert, mantenen la mateixa subvenció que l’any 2008.  Destacar que s’estan fent gestions amb el 
DASC pel tema del teleassistència domiciliària i també pel centre obert donat que, per aquest últim 
recurs ens donen únicament 10.000 € que és el que ens van donar l’any 2008 per tres mesos de 
funcionament.   
 
Per majoria amb els vots a favor de 8 membres CIU i ERC presents i l’abstenció dels 5 membres presents 
del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Contracte Programa que regula les relacions interadministratives amb el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania per a la prestació de serveis socials per l’any 2009 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE GOVE RNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER AL PROGRAMA DE COOPER ACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA EN MATÈRIA D'ACCIONS COMUNITÀRI ES: RATIFICACIÓ DE 
DECRET. 

Núm. exp. CNV 2009/27 
 
En data 15 de setembre de 2009 es va dictar el Decret de presidència 97/2009 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 97/2009 

Núm. exp. CNV 2009/27 
 

Conveni amb el Departament de Governació i Administ racions Públiques per al programa de 
cooperació interadministrativa en matèria d’actuaci ons comunitàries, per realitzar el 
projecte: “Pensant en la gent gran”. 
 
El proppassat mes de setembre es va rebre del Departament de Governació i Administracions 
Públiques el conveni per a formalitzar l’atorgament d’una subvenció de la Secretaria d’Acció 
Ciutadana al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al finançament del projecte Pla de 



desenvolupament comunitari intercomarcal de l’Alt Urgell i del Pallars Jussà, a l’empara de l’Ordre 
GAP/117/2009, de 18 de març, per realitzar el projecte “Pensant en la gent gran”. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2009 de la nostra comarca preveu un import màxim de 
subvenció de 24.000 €. 
 
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 a l’article 14.q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
 
Per la qual cosa, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell per formalitzar l’atorgament d’una subvenció per al programa de 
cooperació interadministrativa en matèria d’accions comunitàries, per realitzar el projecte “Pensant 
en la gent gran”. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament de Governació i Administracions Públiques 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement. 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
9. DENÚNCIA DEL CONVENI-CONTRACTE AMB LA CREU ROJA REFERENT AL 
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA: RATIFICACIÓ DE DECRET . 
 
El Sr. Cequiel presenta la proposta de denúncia del conveni- contracte amb Creu Roja per a la 
prestació de la teleassistència domiciliària i explica que tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries previstes s’hauran de buscar ofertes en les dues modalitats de servei bàsic i de 
servei ampliat. Explica que potser amb les noves propostes econòmiques es podria solventar el 
problema del finançament. 
 

Núm. exp. CNV 2009/29 
 
Denúncia del Conveni amb la Creu Roja referent a la  Teleassistència Domiciliària. 
 
En data 11 de novembre de 1999 es va signar el conveni entre l’Oficina Provincial de la Creu Roja 
a Lleida i aquest ens, modificat  pels protocols de 8 d’abril de 2002 i el 28 de febrer de 2003, per a 
la prestació del servei de Teleassistència Domiciliària, el qual permet a l’usuari del mateix estar 
connectat permanentment a una central d’alarmes i entrar en contacte verbal amb un centre 
d’atenció atès per professionals capacitats per donar resposta adequada a qualsevol tipus 
d’emergència.  
 
Donat que el cost per a la prestació del servei per part de Creu Roja és elevat i tenint en compte 
que no s’ha resolt favorablement l’ajut sol·licitat al Departament d’Acció Social i Ciutadania i per tal 
d’afavorir la competència és convenient iniciar un procés de licitació ja que en l’actualitat el servei 
pot ser prestat en millor condicions. 
 



 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Atès que en el pacte desè del Conveni indicat en l’antecedent es preveu la pròrroga del conveni 
anualment llevat que sigui denunciar per qualsevol de les parts amb preavís de tres mesos 
d’antelació i mitjançant comunicació fefaent.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Denunciar el Conveni entre la Creu Roja i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la 
prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària.  
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Oficina Provincial de la Creu Roja a Lleida per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
En aquest punt s’incorpora a la sessió del Ple el conseller Sr. Marc Porta Fàbregas 
 
 
10. DELEGACIÓ PUNTUAL DE REPRESENTANT: RATIFICACIÓ DE DECRET. 
 
En data 30 de setembre d’enguany es va dictar el Decret de presidència 98/2009 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 98/2009 
Núm. expd.: PRS 2009/20 

Delegació puntual representant al Consell Rector de l Patronat de Promoció Econòmica de 
la Diputació de Lleida 
 
Per acord de Ple, de data 20 de desembre de 2007, es va designar al Sr. Marc Porta Fàbrega 
representant del Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida 
de forma permanent.  
 
En data 30 de setembre s’ha rebut convocatòria del Consell Rector, indicat a l’antecedent, que ha 
de tenir lloc el dia 2 d’octubre d’enguany a les 11:00 hores al Palau de la Diputació. 
 
Davant la impossibilitat per assistir a la reunió convocada, per part del Sr. Marc Porta, per la 
coincidència d’actes i reunions, i en ús de les facultats d’urgència d’aquesta presidència,   
 
HE RESOLT: 
 
Primer.   Delegar l’assistència al Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida, convocat pel dia 2 d’octubre a les 11:00 hores al Palau de la Diputació, al Sr. 
Antoni Casanovas Alís, vicepresident primer del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida. 
 
Tercer.  Ratificar aquest Decret al proper Ple. 

 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 



PUNTS D'URGÈNCIA 

Previ l’acord la inclusió dels punts per urgència per unanimitat dels membres presents d’acord amb 
l’establert a l’article 103.3 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal de Catalunya.  
 
11. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA CONSELLERA SRA.  PATRICIA LANAU 
MORALES DEL GRUP DEL PP 

 Núm. exp. SEC 2009/28 
  

En data d’avui, 8 d’octubre, s'ha rebut escrit de dimissió de la Sra. Patricia Lanau Morales, 
consellera comarcal del grup del Partit Popular per motius personals, qui l’ha signat davant la 
secretària del Consell 
 
Atès el disposat a la legislació electoral i de règim local.   
 
Per unanimitat del membres presents s'acorda: 
 
Primer.  Prendre coneixement i acceptar la dimissió del càrrec de consellera comarcal de la Sra. 
Patrícia Lanau Morales del Partit Popular 
 
Segon.  Trametre aquest acord i còpia de l'escrit de renúncia a la Junta Electoral Central per tal que 
es procedeixi al nomenament a favor de la persona que l’hagi de substituir. 
 
 
12. SOL·LICITUD A L'ACA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA EDAR DE MONTFERRER 
 

 Núm. exp. PRS 2009/21 
Sol·licitud a l'ACA per a la construcció de la nova  EDAR de Montferrer 
 
Tenint en compte que la EDAR de Montferrer està quedant obsoleta i resulta del tot insuficient per 
a tractar el cabdal d’aigua residual que hi arriba. 
 
Atès que dins el PSARU de l’Agència Catalana de l’aigua està inclosa l’execució de les obres de 
construcció d ela nova EDAR de Montferrer 
 
Tenint en compte que el projecte per a les obres a fer ha estat redactat per la mateixa Agència 
Catalana de l’Aigua 
 
Vist que ara ja és del tot necessari procedir el més aviat possible amb les obres per tal de millorar 
substancialment els sistemes de depuració per tal de protegir adequadament el medi natural i 
hídric. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’execució de les obres de la construcció de la 
nova EDAR de Montferrer 
 
Segon.  Trametre aquest acord a l’ACA a Barcelona i als serveis territorials a Lleida. 
 
 
13. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 



 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
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. 81 al 99 de 2009 compresos entre els dies 31 de juliol i la data d’avui. 
• Resolucions  : núm. 30 a la 46 de 2009 entre els dies 31 de juliol i la data d’avui. 

 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa sobre la sessió que va tenir lloc del Consell d’Alcaldes per treballar en tallers 
temes referents a la proposta de Programa d’Actuació Comarcal que s’emmarca en un procés de 
participació. 
 
En segon lloc manifesta agraïment als vicepresidents, al gerent i als tècnics per l’esforç fet per la 
presentació de l’inventari de la xarxa de camins feta al Departament d’Agricultura i al Departament 
de Política Territorial i creu que amb la complicitat de tots es podrà tirar endavant 
 
En tercer lloc anuncia que el dia 15 d’octubre  tindrà lloc la trobada d’alcaldes de Catalunya amb 
boscos públics que convoca el Centre Tecnològic Forestal en el marc d’un projecte Interreg que 
s’anomena DINAFOREST. 
 
 
15. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha paraules demanades 
 
16. PRECS I PREGUNTES. 
 
El president fa un prec de condol a la família per la mort del Sr. Sebastià Julià Bullich, president de 
l’Entitat Municipal Descentralizada de la Guàrdia d’Ares (Valls d’Aguilar), que és recolzat per 
unanimitat de tots els membres presents. 
 
El Sr. Ordeig demana al president de fer una Interpel·lació i el president l’accepta. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i exposa que reflexionat amb el companys del grup en relació a un 
tema que toca directe al president fa referència a que entenen que els recursos del Consell 
Comarcal s’han de dedicar a recolzar als alcaldes i creuen que en certs aspectes no és així i parla 
en concret dels assessors els qual s’estan utilitzant recursos de la casa e horari de feina per posar 
traves a alcaldes que no son del mateix color i és un fet que troba reprobable i entenen que s’ha 
d’estar per sobre les misèries i s’ha d’estar amb tots els recursos als alcaldes. Al ser els seus 
assessors entén que obeeixen les seves ordre, i això és així, i per tant potser s’hauria de demanar 
la seva dimissió. Demana que no es torni a repetir i que no s’obri una caixa de trons i que ell ja sap 
de quins aspectes concretes son. 
 



El president pren la paraula i recorda que les interpel·lacions no tenen rèplica. Manifesta que és 
reprobable no acabar-ho de dir tot. Sembla que s’està parlant d’una acció d’una assessora a 
l’Ajuntament d’Oliana i que ell ha parlat amb la persona i exposa que no s’ha fet en el seu horari. 
Manifesta que els assessors estan també per ajudar els ajuntaments de la comarca i que el 
Consell Comarcal fa tot el que ha de fer respecte a aquest ajuntament i als altres. Manifesta que 
sempre s’està a disposició dels alcaldes i alhora especifica que no es pot demanar més 
responsabilitats fora del seu horari i la seva feina. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que el president sobre aquest punt menteix. 
 
El president demana que retiri aquesta afirmació ja que no s’ha mentit i que si no li retirarà la 
paraula especificant que en qualsevol cas aquestes afirmacions s’han de demostrar. 
 
El Sr. Ordeig fa un prec sobre les despeses per dietes i desplaçaments doncs després de demanar 
-ho fa tres mesos li han donat la setmana passada. Recorda que l’any passat es va acordar que es 
presentarien justificants i no n’hi ha en 42.000 € en dietes i desplaçaments i creu que s’ha de donar 
exemple en la justificació de les dietes i que s’han de replantejar els imports per assistències donat 
que 10.000 € en reunions de coordinació creu que és un import molt elevat. Esmenta que els 
ajuntaments no paguen reunions de govern a un restaurant i que si es deixen anar en aquests 
aspectes pot ser xauxa. Demana que com s’ha de fer perquè fa mal d’ulls que en import de fins a 
14.000 € no hi hagi justificants i que de cara al 2010 s’ajusti. 
 
El president respon que es fa despesa mínima i imprescindible i recorda que les assistències no 
tenen altre justificació que la mateixa assistència. Recorda també que aquest tema es va parlar el 
2008 i que les dietes de què parla son de l’any 2008. Recorda també que les reunions de 
coordinació es van crear per acord del plenari de 2007. 
 
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 
 


