
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2009/6 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 17 de desembre de 2009 
Durada:  de les 11:30 a les 13:20 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt 

Urgell  
 

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 
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 
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. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sr. Joaquim Pasquet Mollet, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Il·lma. Sra. M Carme Valls Piera, Ajuntament de Josa i Tuixén 
Il·lm. Sr. Antoni  Vilaginés Vila, Ajuntament d'Oliana 
Il·lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 



 
 
S’absenten durant la sessió : 
 
Antoni Casanovas Alís, vicepresident 
Marc Porta Fàbrega, conseller 
 

Ordre del dia  
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Presa de possessió del Sr. Joaquim Pasquet Mollet al càrrec de conseller comarcal pel grup 
del Partit Popular. 

3. Addenda de pròrroga al conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per a 
l'oficina comarcal del departament. 

4. Conveni amb el CAUXXI per a l'execució de la subvenció FEDER-EIX 1- CETAP. 
5. Modificació de l'inventari de fitxers per al tractament de dades de caràcter personal del Consell 

comarcal de l'Alt Urgell. 
6. Encàrrec de gestió a IAUSA. 
7. Ratificació de Decret de delegació puntual de representant de la corporació al Consell Rector 

del Patronat de Promoció Econòmica. 
8. Sol·licitud de declaració de compatibilitat per a l'exercici liberal d'una professió. 
9. Conveni de personal del CCAU 
10. Aprovació inventari de béns 2008 
11. Aprovació compte general de l’exercici 2008 
12. Modificació de crèdits número 2 de l’exercici 2009 
13. Aprovació del Pressupost de l’exercici 2010 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

14. Sol·licitud a l'ACA per a ser administració actuant de l'EDAR de Montferrer 2010. 
15. Conveni amb la Comunitat de Regants d'Aravell i Bellestar per les instal·lacions a la zona de 

servitud del reg. 
16. Conveni marc amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per al desenvolupament de 

programes i actuacions d'acolliment lingüístic. 
17. Addenda al Conveni general amb la Secretaria de Telecomunicacions per a la torre de 

Castellbò. 
18. Declaració de BCIL. 

 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

19. Conveni amb la Secretaria General  de Joventut pel Pla d'actuacions comarcal 2009-2010: 
ratificació Decret. 

20. Conveni en matèria de Polítiques de Joventut: ratificació Decret. 
21. Conveni amb alguns ajuntaments de la comarca pel tècnic compartir de joventut 2009. 
22. Conveni marc per a la implantació de l'oficina jove de treball de l'Alt Pirineu i Aran 
23. Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe. 
24. Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials: ratificació de Decret. 
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25. Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre els Drets de l'Infant. 

 
26. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
27. Informes de Presidència. 
28. Torn obert de paraules als alcaldes. 
29. Precs i preguntes. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOAQUIM PASQUET MOLLE T AL CÀRREC DE 
CONSELLER COMARCAL PEL GUP DEL PARTIT POPULAR. 

Núm. exp. SEC 2009/39 
 
Es dóna compte que en data s’ha rebut de la Junta Electoral Central la credencial del Sr. Joaquim 
Pasquet Mollet per tal que pugui prendre possessió com a conseller comarcal en substitució d’un 
membre del seu grup polític. 
 
No podent assistir el Sr. Pasquet per motius personal es postposa l’acord per a la propera sessió 
plenària. 
 
 
3. ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMEN T DE MEDI AMBIENT I 
HABITATGE PER A L'OFICINA COMARCAL DEL DEPARTAMENT.  

Núm. exp. CNV 2009/35 
 
En data 1 de febrer de 2008 es va signar un encàrrec de gestió, entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb l’objectiu de donar suport a les 
tasques administratives pròpies de l’Oficina Comarcal del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, que aquest Departament té a la Seu d’Urgell. 
 
La vigència d’aquest encàrrec de gestió finalitzava el 31 de desembre de 2009 i ambdues parts 
han donat la seva conformitat per a prorrogar-lo per a l’any 2010. 
 
Vist el contingut del Conveni d’encàrrec de gestió que contempla el servei d’una persona amb una 
dedicació de 10 hores setmanals. 



 
Tenint en compte el disposat a l’article 15 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’addenda a l’encàrrec de gestió amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
per a tasques administratives a l’Oficina Comarcal del Departament a la Seu d’Urgell, per a l’any 
2009. 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentada addenda 
i realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través del Servei de 
Contractació, Patrimoni i Expropiacions, i trametre els dos exemplars degudament signats. 
 
 
4. CONVENI AMB EL CAUXXI PER A L'EXECUCIÓ DE LA SUB VENCIÓ FEDER-EIX 1- CETAP. 
 
El president presenta el contingut de la proposta com a un conveni que permetrà gestionar la 
inversió de manera més àgil. 
 
El Sr. Ordeig anunci el vot d’abstenció dels membres del seu grup, no tant pel fet que sigui ens 
executor el Consell Comarcal sinó pel fet que amb les obres del CETAP, com ja han dit altres 
vegades, no hi estan d’acord. Per altre banda creu que el propietari de l’immoble hauria d’aportar 
els cofinançaments i que el conveni hauria de ser a tres bandes. 
 
El president manifesta el seu acord amb la propsota que sigui un conveni a tres bandes i que 
s’incorpori com a signatari l’Ajuntament de la Seu entenent que els arguments exposats son 
raonables. 
 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB EL CAU XXI I L’AJUNTAMENT DE LA SEU PER  A L’EXECUCIÓ DE LA 
INVERSIO DE LA SUBVENCIÓ FEDER-EIX 1-CETAP 

Núm. exp. CNV 2009/36 
 
El Consorci Alt Urgell XXI, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre GAP/545/2008, de 2 
de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens 
locals susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2013 i es convoca el termini 
de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eix 1, per a la demarcació de Lleida, va 
sol·licitar un ajut per al desenvolupament del projecte Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt 
Pirineu (CETAP), per import de 1.076.054,87 euros. 
 
Per la resolució GAP/2568/2009, de 15 de setembre, de la Direcció General d’Administració Local 
va aprovar una subvenció, per import de 381.581,94 euros, equivalent al 50 % de la inversió 
elegible, que es quantifica en 763.163,87 €. Així mateix, la Diputació de Lleida va atorgar, per al 
desenvolupament del mateix projecte indicat en l’antecedent, d’un ajut del 25%, cobrint-se el així el 
75% de la despesa prevista.     
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El Consorci Alt Urgell XXI com a e ens responsable de l’actuació considera que l’execució de 
l’actuació ha de ser realitzada per l’Ens Executor, en aquest cas pel Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, especialment per la dotació de personal tècnic i de mitjans de que disposa el Consell 
Comarcal que faran molt més eficaç el control, l’execució i la posada en marxa del nou Centre i en 
atenció a la gestió que aquest fa del Telecentre comarcal. 
 

El Consell Comarcal manifesta el seu acord en l’execució de l’actuació, tenint sempre en compte 
l’interès de  l’Ens Responsable i el fet que és aquest qui ha obtingut el cofinançament FEDER i que 
es qui s’ha de responsabilitzar del bon fi de l’actuació davant la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat  de Catalunya i de la Diputació de Lleida en tant que ens cofinançadors del 
projecte i responsables de la gestió o coordinació dels projectes cofinançats pel FEDER. 
 
Per altre banda l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com a propietari de l’immoble està d’acord en la 
realització de la inversió per al desenvolupament empresarial i tecnològic en l’àmbit de l’Alt Pirineu 
i com a tal és signatari d’aquest conveni 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb el vot a favor del 11 membres de CiU i ERC i 
l’abstenció dels 3 membres presents del PSC, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Consorci Alt Urgell XXI i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que 
determina el Consell Comarcal com a ens executor de les inversions previst al projecte esmenta i 
amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  com a propietari i cofinançador. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Consorci Alt Urgell  XXI i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per 
al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.  Facultar especialment al Sr. Antoni Casanovas Alís, vicepresident primer del Consell 
comarcal de l’Alt Urgell, perquè subscrigui l'esmentat conveni i realitzi quantes gestions siguin 
menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE FITXERS PER AL TRA CTAMENT DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URG ELL. 

 Núm. exp. SEC 2008/16 
 (SE-ORG 03/2006) 

 

El Ple del Consell comarcal, de data 31 de juliol de 2008, va aprovar inicialment l’Inventari de 
Fitxers lògics que agrupen els fitxers físics amb dades de caràcter personal, que es troben als 
Sistemes d’Informació d’aquest ens, i integrat per dotze fitxers de nivell bàsic, un de nivell mig i 
quatre de nivell alt per al tractament de dades de caràcter personal. 
 

A resultes de l’entrada en vigor del Reial Decret  1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal, ha 
sigut del tot necessari incorporar nous camps descriptius als fitxers, com són: la procedència de les 
dades i la transferència internacional de les dades, i la modificació de la qualificació de la seguretat 



dels mateixos. En aquest darrer sentit, es passaria a tenir 13 fitxers de nivell bàsic, dos de nivell 
mig i dos de nivell alt, en el sentit següent: 
 

� El fitxer Gestió corporació comarcal passa de nivell mitjà a nivell baix perquè no es tracten 
dades sensibles que necessitin una protecció especial. 

� El fitxer Gestió de personal passa de nivell alt a nivell mitjà perquè no es recullen dades de 
salut ni altres dades sensibles. 

 

Atès el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, al Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre i a la Llei 5/2002, de 19 d’abril,  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 

Primer.   Aprovar inicialment l’inventari de fitxers amb dades de caràcter personal del Consell 
comarcal de l’Alt Urgell amb les modificacions indicades en l’antecedent. 
 

Segon.   Aprovar inicialment la disposició general sobre el tractament de dades de caràcter 
personal del Consell comarcal amb les modificacions realitzades en els fitxers indicats en 
l’antecedent.  
 

Tercer.   Sotmetre l’acord d’aprovació a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, a 
comptar des del següent a la publicació al BOP, per tal que les persones que es considerin 
afectades puguin presentar les al·legacions que considerin convenients. Cas de no presentar-se 
al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit. 
 

Quart.  Una vegada l’acord hagi esdevingut definitiu, realitzar el tràmit de declaració i inscripció 
davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
 
6. ENCÀRREC DE GESTIÓ A IAUSA. 
 
El president presenta el contingut de les propostes d’encarrec de gestió a la societat pública 
comarcal. 
 
El Sr. Ordeig pel grup del PSC demana si s’ha tramitat a l’ACA la sol·licitud sobre que es faci la 
nova depuradora. 
 
El president explica que ara no pot assegurar-li si s’ha enviat o no però en tot cas si que ell n’ha 
parlat amb els responsables de l’ACA a Lleida i també amb responsables de Barcelona. Explica 
també que al pressupost de la Generalitat per al 2010 està consignat amb 18.000,00 €, i que 
aquest import és del tot insuficient. Creu que fora bo fer una visita al Conseller per tal de parlar-ne 
directament i entre tots trobar el consens perquè es pugui tirar endavant aquesta inversió 
 
El Sr. Ordeig demana que si s’ha enviat se n’hi faci arribar una còpia i si no s’ha fet que quan 
s’envii se li faci arribar igualment còpia.Manifesta que li sembla molt be anar a veure al Conseller e 
Medi Ambient per tal de pressionar amb bones intencions entre tots per poder aconseguir aquesta 
inversió tot i els temps de crisi en què estem.  
 

 Núm. exp. SEC 2009/40 
ENCARREC DE GESTIÓ A IAUSA 
 
El president explica, tal com ja s’ha exposat a la junta general de la socitat iausa que ha tingut lloc 
just abans d’aquesta sessió del Ple, els motius dels encàrrecs de gestió que es proposen, per tal 
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d’optimitzar la gestió de determinats serveis es venen prestant des de la societat pública comarcal 
Iniciatives Alt Urgell, SA, i, 
 
Atès que l’article 249.2.c) 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, inclou, dins les formes de gestió directa de serveis, la 
prestació d'aquests a través de societat mercantil de capital 100 % públic, i atès el disposat a l’article 
15 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les administracions públiques i el procediment comú. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Encarregar a l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA) la gestió dels serveis 
educatius següents:  
 

a) Transport escolar (línies de Toloriu  i de bordes d’Arfa) , exercici 2010 
b) Monitoratge 6ena hora, exercici 2010 
c) Menjador escolar cuina central, exercici 2010 

 
Segon.   Encarregar a l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA) la gestió de l’EDAR de 
Montferrer, exercici 2010 
 
Tercer.  Encarregar a l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA) la gestió tècnica del 
projecte Alt Urgell en Xarxa, exercici 2010. 
  
Quart.   Encarregar a l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA) la gestió del transport 
adaptat , exercici 2010 
 
Cinquè.  Notificar aquest acord a l’empresa IAUSA. 
 
 
7. RATIFICACIÓ DE DECRET DE DELEGACIÓ PUNTUAL DE RE PRESENTANT DE LA 
CORPORACIÓ AL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE PROMOC IÓ ECONÒMICA. 
 
El President del consell proposa la ratificació del decret 134/2009, el tenor literal del qual és el 
següent:  
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 134/2009 

Núm. Exp.: PRS 2009/28 

Delegació puntual de representant al Consell Rector  del Patronat de Promoció Econòmica. 

 
S’ha rebut convocatòria extraordinària del Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida que ha de tenir lloc el dia 4 de desembre a les 12 h. a la Sala Viladrich del Palau de 
la Diputació de Lleida. 
 
Tenint en compte que el Sr. Marc Porta, representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell al Consell 
Rector, no hi podrà assistir per a la coincidència d’actes i reunions. 
 



En ús de les facultats d’urgència que tinc atribuïdes, HE RESOLT: 
 
Primer.   Delegar l’assistència al Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Lleida, convocat pel dia 4 de desembre a les 12 hores a la Sala Viladrich del Palau de la Diputació 
de Lleida, al Sr. Antoni Casanovas Alís, vicepresident primer del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
 
Segon.  Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. 
 
Tercer.  Ratificar aquest Decret al proper Ple. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’acorda per unanimitat dels membres presents. 
 
 
8. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI LIBERAL D'UNA 
PROFESSIÓ. 

Núm. exp. PER 2009/39 
 

Sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici libe ral de la professió de fisioterapeuta. 
 
En data 28 d’octubre d’enguany, la Sra. Neus Carmona Perera, fisioterapeuta, que presta els seus 
serveis com a treballadora temporal al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç a l’Alt 
Urgell (CDIAP), ha sol·licitat la compatibilitat per a l'exercici d'activitat al sector privat, i en concret, 
per a la realització de treballs a nivell fisioterapèutic a nens a partir dels 6 anys, excepte en els 
casos que el CDIAP no té competències assignades (vessant sanitari, respiratori i altres) en un 
despatx privat; així com, la docència puntual en cursets i activitats formatives diverses. 
 

Quant a l’activitat a l’Administració Pública, aquesta es concreta en l’atenció fisioterapèutica, ja sia 
en la prevenció, curació o pal·liació de diverses patologies mitjançant la cinesiteràpia i la 
manipulació articular, entre d’altres teràpies, de nens i nenes d’edats compreses entre 0 i 6 anys. 
 

L'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, estableix els supòsits pels quals es pot declarar 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 privat. 
 

La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del 
Ple (article 54.s del Decret 214/1990), i ha d'estar prèviament informat per la comissió 
corresponent. 
 

Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 

Primer.  Atorgar la compatibilitat a la Sra. Neus Carmona Perera pel que fa referència a les 
activitats descrites en l’antecedent. 
 

Segon.  Deixar constància d’aquest acord a l’expedient de personal corresponent, i notificar-li a 
l’interessada informant-li del següent: 
 

• Que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un 
50%. 

• Que, en virtut de l’article 330 del Reglament, l’activitat professional privada no es pot 
relacionar directament amb la que es realitza en la unitat o servei públic adscrita i, per tant, 
els casos atesos en el CDIAP no es podran atendre en el despatx privat. 
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9. CONVENI DE PERSONAL DEL CCAU 
 
El president presenta el contingut de la proposta de modificació fent constar que és una 
modificació puntual per donar resposta a un tema puntual i que la revisió del conveni de personal 
es procurarà tancar-lo el primer trimestre del 2010. 
 
El Sr. Ordeig anunci el vot a favor del grup del PSC com a modificació puntual de l’article 27 del 
Conveni vigent, però creu que un cop es faci l’estudi de llocs de treball i en relació a aquest s’ha de 
mirar el Conveni com a revisió global, veure els canvis i pactar-los amb els treballadors. 
 

Núm. exp. PER 2009/13 
Revisió d’un article del conveni de personal i de p actes de funcionaris 
 
Per tal de donar resposta i sortida al personal laboral i funcionari del Consell Comarcal que pugui 
prestar serveis Consorcis dels que forma part el propi Consell Comarcal es proposa incorporar un 
nou apartat a l’article 27 del Conveni vigent.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de l’article 27 del Conveni vigent per tal d’establir el següent 
 
“Suspensió del contracte de mutu acord amb reserva del lloc de treball 
 
Aquells treballadors que a proposta del Consell Comarcal s'integrin com a personal laboral d'algun 
ens consorciat del qual el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en formi part, mantindran la reserva del 
mateix lloc de treball en el Consell Comarcal durant el termini que estiguin adscrits al consorci. El 
temps que es mantinguin en aquesta situació se'ls ha de computar als efectes d'ascensos, 
reconeixement de triennis, drets econòmics, promoció interna i drets en el règim de Seguretat 
Social que els sigui aplicable. El treballador ha de demanar la reincorporació al Consell Comarcal 
dintre del mes següent a la finalització de la relació laboral amb l'ens consorciat. El reingrés es 
produeix de manera automàtica i definitiva en el mateix lloc de treball. Si el treballador deixa 
passar el termini abans esmentat sense sol·licitar la reincorporació es declararà d'ofici l'excedència 
voluntària per interès particular” 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Treball un cop sigui validat per la Comissió 
paritària de personal per a la seva publicació i inscripció 
 
 
10. APROVACIÓ INVENTARI DE BÉNS 2008 

Núm. exp. INT 2009/76 
Inventari de béns 2008 
 
Vista la rectificació de l’inventari a 31 de desembre de 2008 que consta a l’expedient i que totalitza 
un valor del patrimoni nominal de 5.592.156,04 € 
 
I atès el disposat a l’article 105.3 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, 
 



Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar de l’inventari de béns i drets de l’entitat. 
 
Segon.  Trametre una còpia de la rectificació, autoritzada per la secretària accidental i amb el 
vistiplau del Sr. President, al subdelegat del Govern a Lleida i a la Delegació Territorial del 
Departament de Governació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els articles 86 del 
Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local i 105.3 del Decret 336/1988, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
 
11. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2008 
 
El gerent explica el resum del contingut del Compte General de l’exercici 2008. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeid pel grup del PSC i explica que pel que fa al tancament d’aquest 
exercici farà una exposició en dos blocs: el que era el pressupost i el que ha estat la seva 
execució, que és el que es reflexa en el compte general. En primer lloc manifesta que ja a la seva 
aprovació pressupostària no hi estaven d’acord i que ja van denotar que es trobava a falta mes 
aprotacions per SAT i en inversions als ajuntaments quan era lúltim pressupost no afectat per la 
crisi que sobretot es nota ara en administracions superiors, tot i que ara pugui ser una reflexió 
extemporània. Fa un reppas de les inversions que es contenien al pressupost de l’exercici 2008 i 
en cocnret sobre el fet que es preveien inversions que després tindran despeses de gestió i 
manteniment que potser no es podran afrontar i posa com exemple el bibliobus. Creu que no s’està 
tenint en compte que les infraestructures que es fan quan estiguin en ple rendiment necessitearan 
de manteniment cada any i que això serà una corda al coll. Ressalta a més que s’està invertint en 
edificis que no son de la nostra propietat i potser s’hauria d’invertir més en serveis bàsics i si més 
no buscar finançaments compartits a dues bandes entre el propietari i el propi consell i posa com 
exemple el CETAP, l’edifici pels serveis socials i l’ampliació del consell). Manifesta que potser el 
Consell pot arribar fins a un cert punt però s’ha de vigilar. 
 
Pel que fa a l’execució posa de relleu que s’ha fer un 35% del què es va pressupostar, doncs de 4 
milions d’euros se n’han executat 1,4, la qual cosa denota que tenim molts projectes però molts 
cauen, i considera que una execució del 35% és molt poc. Considera que quan es fa el pressupost 
s’hauria d’ajustar, doncs projectes com la biomasa o la planta fotovoltaica encara estan pendents. 
 
Pel que fa a altres despeses com les dels òrgans de govern, manifesta que suposen un 20% del 
total de la despesa de lliure disposició i que podrien servir per tapar altres forats ja que hi ha molt 
poc marge de maniobra. Pel que fa a les partides sobre les TIC s’han executat al 50%. Pel que fa 
als passius financers posa de relleu que al 2008 no es paga res però que serà lúltim any que passi, 
docns el romanent resultant del 2008 ha s’ha aplicat i el 2009 es començarà a tornar el prèstec i el 
marge de maniobra encara serà més petit. Manifesta que si l’endeutament generat fos per una 
altre finalitat potser hi estarien d’acord i fa una reflexió a nivell financer denotant que s’haurà d’anar 
molt en compte amb les tensions de tresoreria, docns el que hi havia a caixa a 31/12/2007 eren 2,5 
milions d’euros i a 31/12/2008 ja eren 780.000 € i tenint en compte el pendent de pagar i el 
pendent de cobrar més la dinàmica de pagament de les altres adminitracions creu que el 2009 hi 
poden haver problemes. 
 
Denota que l’import pagat en concepte de 0’7% pel tercer mon no s’acaba gastant tota i pregunta 
el perquè. Pregunta també per les partides no executades de TIC i de PERC i anuncia el vot en 
contra dels membres del grup del PSC. 
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Pren la paraula el president i explica que fer inversions sobre patrimoni propi en el cas del Consell 
Comarcal és molt difícil perquè pràcticament no en té. Considera que anar de la mà d’altres 
adminitracions per fer inversions és molt positiu i posant per exemple el CETAP propietat de 
l’Ajuntament de la Seu en què s’inversteix un FEDER, representa una invesrió al territori en què 
l’Ajunament va aportar l’altre 50%. Pel que fa a la invesió per la seu del Consorci d’Atenció a les 
Persones explica que és una subvenció demanada pel Consell Comarcal amb un  finançament del 
70% de la Generalitat i un 30% de l’obra social de “la Caixa” que també ajudarà a dinamitzar el 
servei a tot el territori. Pel que fa a les inversions no executades explica que son previsions de les 
que potser no ha arribat la subvenció prevista o no s’ha resolt.  Manifesta però que s’han fer 
inversions importants en camins i moltes d’altres actuacions i que aquestes no acaben el 31 de 
desembre de cap any. Pel que fa al 0.7% pel tercer mon considera que s’hauria de gastar el 
previst. Pel que fa al pressupostat no exececutat per telecomunicacions i TIC explica que sempre 
s’ha anat de la mà de la Generalitat, sobretot en torres i en TDT, i creu que s’ha treballat bé el 
tema. Pel que fa a la inversió en l’ampliació de l’edifici del Consell Comarcal enten que és també 
una inversió de comarca. 
 
En relació a les tensions de tresoreria comparteix la descripció que n’ha fet però enten que això no 
ens hauria de paralitzar i que segurament s’haurà de disposar al 100% de la pòlissa corresponent 
ja que tot aquest procés de crisi genera una cadena. S’hauran de fer prevision al 2010 molt ben 
fetes perquè potser ningú era prou conscient de com seria la situació actual. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. INT 2009/66 
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2008 
    
Presentat a la consideració del Ple el Compte General de l’exercici 2008, integrat pel de la pròpia 
entitat i el de la societat mercantil Iniciatives Alt Urgell SA (IAUSA), format per la intervenció 
comarcal, rendit pel president i informat per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 5 de 
novembre i 9 de desembre d’enguany, i vist el resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i 
liquidació de l’exercici, del qual resulta un resultat pressupostari ajustat de 149.699,71 € i un 
romanent positiu de tresoreria per despeses generals d’import de 698.337,59 €. 

Vistos que els informes de la Comissió han estat favorables a l’aprovació del Compte General i 
tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 

Vistos els informes d’intervenció emesos, 

Atès el disposat als articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 11 membres 
presents de CIU i ERC i el vot en contra dels 3 membres del grup PSC-Progrés, s’acorda 

Únic.  Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 2008 



 
12. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2 
 
El gerent presenta el contingut de les modificacions pressupostàries que es proposen. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que 34.000 € dels ajuts socials de menjador escolar i la 
bossa per urgències socials no queda massa clar. Per altre banda diu que no està d’acord en 
l’ampliacaió del Consell malgrat el romanent de tresoreria positiu, i posa de manifest que ja s’està 
preveient els interesssos i l’amortització del crèdit que s’ha fet, i creu que aquests diners haurien 
d’anar  a un altre lloc. Anunci el vot en contra del grup del PSC. 
 

Núm. exp. INT 2009/74 
 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2/2009 
   
Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient, poden ser incrementats els crèdits corresponents. 
 
D’acord amb l’autorització que per això estableix els articles 172 a 182 del RDL 2/2004 de 5 de 
març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 11 membres 
presents de CIU i ERC, el vot en contra dels 3 membres del grup PSC-Progrés, s’acorda 

Primer.  Aprovar les modificacions de crèdit següents amb les partides pressupostàries i imports 
més avall indicats, així com el seu finançament:: 

Expedient modificació crèdits 2/2009 

Amb la necessitat d’atendre despeses per les que no existeix suficient consignació en el 
Pressupost, despeses que no poden ser demorades pel proper exercici, aquesta Presidència 
conforme amb el disposat en l’article 177 de TRLRHL i el RD 500/1990, de 20 d’abril, considera 
necessària l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del següent expedient de suplements 
de crèdit: 

Núm.  P. ingrés Denominació Import 
P. 

despesa 
1 87002 Aportació Consorcis 42.500,00 761.46700 
2 45501 Altres activitats d’ensenyament 34.003,68 422.22608 

   
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT  76.503,68  

 
Altrament que no existeix consignació en el Pressupost per a despeses que no poden ser 
demorades pel proper exercici, aquesta Presidència conforme amb el disposat en l’article 177 de 
TRLRHL i el RD 500/1990, de 20 d’abril, considera necessària l’aprovació per part del Ple del 
Consell Comarcal del següent expedient de crèdits extraordinaris: 
 

Núm.  P. ingrés Denominació Import 
P. 

despesa 
1 87002 Interessos préstec 4.506,00 011.31000 
2 87002 Amortització préstec 12.933,46 011.91100 
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TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  17.439,46  
 
Així mateix hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, la consignació 
pressupostària existents és insuficient o no ampliable, i hi ha partides que poden minorar-se: 
 

Núm. Partida Denominació Import alta 
Import 
baixa 

1 121.15100 Gratificacions personal 10.000,00  
2 121.21400 Vehicles 4.700,00  
3 121.22200 Comunicacions telefòniques 12.000,00  
4 121.22201 Comunicacions postals 2.900,00  
5 121.22709 Contractes de prestació de serveis 19.000,00  
6 433.22100 Energia elèctrica 5.500,00  
7 451,22615 Activitats culturals i recreatives 25.000,00  
8 611.13000 Retribucions personal laboral 7.280,12  
9 611.16000 Seguretat social personal laboral 3.654,63  

10 611.34900 Interessos i altres de tresoreria 595,00  
1 751.22614 Activitats promoció turística comarca 6.450,00  
2 324,22111 Subministraments 9.000,00  
3 121.15101 Fons compens.estudi llocs treball  10.000,00 
4 324,48004 Programa transport adaptat  9.000,00 
5 451.13000 Retribucions personal laboral. Cultura  17.000,00 
6 451.16000 Seguretat social p.laboral Cultura  5.000,00 
7 461.13000 Retribucions personal laboral.Joventut  22.000,00 
8 461.16000 Seguretat social p.laboral. Joventut  5.500,00 
9 761.13000 Retribucions personal laboral.Prom.  12.400,31 

20 761,22719 Prom., treballs realitzats altres emp.  25.179,44 
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  106.079,75 106.079,75 

 

A més, d’acord amb l’article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març, tindran la condició d’ampliables 
aquells crèdits que de manera taxativa i degudament explicitat en les bases d’execució del 
pressupost, podran ser incrementats en la seva quantia, previ compliment dels requisits exigits per 
via reglamentària, en funció de l’efectivitat dels recursos afectats: 
 

Núm.  P. ingrès Denominació Import 
P. 

despesa 
1 87002 CSAU. Ampliació seu Consell  307.845,42 433.62201 

   
TOTAL AMPLIACIÓ CRÈDITS  307.845,42 €  

 
Segon. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que tinguin per 
convenient. 
 



Tercer.  Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
 
13. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI  2010 
 
El president fa la presentació del pressupost de l’exercici. En primer lloc indica que el pressupost 
del Consell Comarcal pel 2010 és de prop de 13 milions d’euros i que representa un increment 
respecte del 2009 del 7,61 %. Destaca tres aspectes bàsics que marquen els objectius del 2010: - 
Contenció de la despesa corrent, manteniment íntegre de la prestació de serveis i important esforç 
inversor. Pel que fa a la contenció de la despesa corrent és necessària atès que la realitat 
ecpnòmica respecte a l’ant passat no ha millorat i per tant s’ha de fer un esforç de contenció de la 
despesa esmentant a tall d’exemple la rebaixa en un 1,43% de la despesa de personal del capítol 
1. Tot i la contenció de la despesa  corrent i que la realitat econòmica no acomanya gens i la 
feblesa dels consells comarcals des del punt de vista econòmica es mantindran íntegrament la 
prestació dels serveis i fins i tot potenciar-ne algun dels existents de cara a facilitar la gestió 
tècnico-administrativa dels ajuntaments de la comarca. Pel que fa a l’esforç inversor explica que 
representa un 42,40 % del pressupost total que van destinats a inversions i que en xifres absolutes 
son 5.500.000 €, manifestant que les mes importants s’han d’explica i passa a enumerar-es. 
 
- Execució de la segona fase de l’ampliació de la seu del Consell amb un import de 500.000 € 
- Adequació i senyalització de camins  400.000 €, que tindrà repercussió en el sector turístic que 
permetrà fer un salr de quantitat i qualitat de la seva oferta. 
- TIC 800.000 € que van adreçats al telecentre, a la xarxa de telecentres i al centre empresarial i 
tecnolòfic de l’Alt Pirineu 
- Xarxa de camins 2,6 milions d’euros. 
 
Pel que fa a la xarxa de camins remarca que ha estat molt important el treball i l’esforç conjunt fet 
des de la administracions amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i en concret 
la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, i el Departament d’Agricultura així com els grups 
polítics, per tal de donar un cop d’efecte en la inversió i manteniment de la xarxa de camins de la 
comarca. Manifesta que si totes les gestions arriben a bon port, l’objectiu del Consell és invertir uns 
8 milions d’euros en dos anys a la xarxa de camins. 
 
A continuació presenta la participació del consell en altres ens locals, promoguts pel propi consell, i 
en els que es participa com el Consorci Alt Urgell XXI que ha tanca amb èxit la gestió del programa 
Leader Plus i espera iniciar una nova etapa, el Consorci Alt Urgell Cerdanya  constituït amb 
l’objectiu de gestionar el nou programa Leader d’àmbit supracomarcal, el nou Consorci d’Atenció a 
les Persones constituït amb l’Ajuntament de la Seu per desenvolupar els serveis socials i que ja 
està a punt per començar a caminar, el Consorci Paleontologia i Entorn que té en perspectiva un 
nou centre de paleontologia, el Consorci Segre-Rialp que treballa per la dinamització turística de la 
zona sud, el Consorci de la Ruta dels Oficis d’Ahir, la Fundació Vescomtat de Castellbò, l’empresa 
pública comarcal IAUSA i la participació en l’empresa pública Turisme la Seu. 
 
Per acabar manifesta que el pressupost reflecteix la continuïtat en la consolidació del Consell 
Comarcal com a eina col·laboradora dels ajuntaments i amb els ajuntaments per tal de contribuir al 
desenvolupament socioeconòmic de l’Alt Urgell, i per tant està molt satisfet pel pressupost que es 
presenta avui al plenari i demana el vot favorable a tots els presents. 
 
El gerent fa una explicació breu en què destaca el decrement del capítol 1 (despeses de personal) 
i recorda que a la plantilla hi ha 58 llocs de treball, que se’n crea algun de nou i algun altres no hi 
serà com el promoció econòmica o el tècnic en polítiques d’igualtat. Pel que fa al capítol 2 destaca 
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el decrement del 0,32% i posa de relleu que per exemple l’afectacio als serveis socials encara no 
es pot definir del tot perquè s’està negociant el contracte programa pel 2010 en què sembla que el 
mon local haurà d’aportar-hi diners i que això pot afectar als ajuntaments. Enten que algunes 
polítiques socials poden anar a la baixa com les polítiques d’immigració, igualtat o serveis que es 
presten a la infància de 0 a 3 anys. Pel que fa a nous serveis destaca el Centre obert que va 
començar el 2009 amb una subvenció, l’arxiu històric comarcal en què el Consell ha de participar-
hi activament i ara ha hi aporta una persona (administrativa) i l’Oficina jove de treball en què també 
s’hi aporta una persona (tècnic laboral). Pel que fa al capítol 4 exposa que hi ha el nou programa 
d’ajuts per urgències socials. 
 
En relació a la participació en altres (10 ens : 7 consorcis, 1 fundació i 2 societats) explica que en 
moltes d’elles es fa la gerència i el suport tècnic, juríric i comptable-laboral-fiscal, per part de 
personal del propi consell i per tant el cost el suporta el consell amb el seu personal. Fa una 
reflexió sobre el volum de feina que representa i que s’està fent. 
 
El president afegeix que ara per ara sembla que el Consorci AUGEMA haurà d’esdevenir important 
per la comarca sobretot en el tema de residus i de medi ambient. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC i en primer lloc pregunta si la plantilla i el pressupost 
es poden votar per separat, essent respost per la secretària que si perquè podrien ser modificats 
per separat. 
 
El Sr. Ordeig continua amb la paraula i en primer lloc posa de relleu que s’ha incrementat el 
pressupost en un 7% del respecte del 2009 i que la presentació ha estat molt ràpida. Després de 
fer-ne l’anàlisi creuen que, amb l’evolucio del conjuntuntura econòmica i la situació dels 
ajuntaments petits, és un pressupost poc realista perquè és una situació excepcional i no té 
aportacions extraordinàries. Considera que si el 2010 es fa igual que el 2009 i, sabent que és el 
mínim el que s’ha gastat, es creen expectatives extraordinàries. Remarca l’increment del Fons de 
cooperació local en un 10% i destaca el fet que retallar el 15 % dels ingressos de serveis socials 
no l’acaba d’entendre i ara creu que no és el millor moment per fer-ho i que amb lleialtat 
institucional manifesta que s’han de potenciar àrees importants com aquesta. Destaca també 
l’incfrement d’un 3% en educació i el fet les transferències del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, del Departament d’Acció Social per Joventut i del Departamentd e Medi Ambient 
i Habitatge es mantinguin. Pel que fa al Taller d’ocupació, que el 2009 va tenir molt bon resultat, 
denota que pel 2010 desapareix i creu que s’han de buscar alternatives per aquest tipus de 
formació. Destaca l’increment del 7% de la transferència de la Diputació per servei d’assistència 
tècnica i remarca que estaria bé que aquest increment es reflectís en benefici dels ajuntaments. 
Agraeix al president el to en la presentació que no ha estat triumfalista i comparteix les 
expectatives per les inversions a camins. Afirma que igual que el Conseller Ausàs dona un cop de 
mà, des de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge amb el Joan Ganyet, també s’ajuda molt, 
doncs el conseller de Política Territorial i Obres Públiques no tenia gaire clar que l’aportació anual 
sigui suplementada i és una molt bona notícia que així serà en 2,5 milions d’euros. Fa esment de 
l’esforç que s’ha fet entre tots com a bon exemple de feina productiva i ben portada sense 
demagògia, que s’ha d’acompletar amb la Diputació de Lleida i amb el Departament d’Agricultura 
per poder tancar el tema dels camins. 
 



Continua amb la paraula i es refereix al projecte del Randopirineus com a exemple de projecte ben 
portat no essent així el tema del CETAP o del camí de Sant Jaume. Remarca la importància 
d’assegurar els serveis bàsics i els pagaments als ajuntaments i eliminar la despesa superflua i 
ajustar-la. Esmenta que l’increment d’un 12% en els òrgans de govern no s’enten en un any que 
hauria de ser per congelar-la i destaca les despeses en personal eventural que no sigui 
estrictament necessari, la despesa per ampliació del consell comarcal i la seva previsió 
d’amortatització per endeutament i el manteniment de la EDAR que cada anys és mes car.  
 
Manifesta la incomprensió per la disminució en 70.000 € de serveis socials en contraposició a 
l’increment dels òrgans de govern i la despesa per adquisició del bibliobus. Creu que s’estàn 
perden despesa en promoció econòmica i que potser s’hauria d’activar perquè genera sinèrgies. 
 
En resum considera que hi ha molts projectes però no es veu un lideratge i es denota fatiga en 
aquests projectes perquè molts cauen. 
 
Respon el presidnet i en primer lloc manifesta que de fatiga no n’hi ha gens ans al contrari hi ha 
energia, ganes i il·lusió. Concreta alguns temes: pel que fa a la planta de biomasa és un tema que 
creu que s’ha de portar des del Consorci AUGEMA i que aquest té futur i pot tenir molta incidència 
a la comarca i per tant s’ha de buscar el consens com en d’altres àmbits. Pel que fa a la plaça de 
promoció econòmica explica que tot i que la persona que ho porta faci una feina diferent seguirà 
colaborant amb el Consell i que es potenciarà la persona responsable del Telecentre dins 
d’aquesta àrea i per tant la voluntad per potenciar la promoció econòmica és clara. Pel que fa al 
bibliobus explica que compta amb una subvenció del PUOSC i considera el tema obert i 
replantejable . En referència a l’increment d’ingressos manifesta que la realitat és una : els 
recursos propis son molt febles i el 99% son finalistes. En relació a la previsió d’endeutament 
explica que el crèdit sigat és força bó i que els interessos no son molt elevats. Pel que fa als 
organs de govern aclareix que no hi ha increment sinó disminució en un 15,55% menys. En relació 
a la celeritat en el pagament a ajuntaments s’està intentant que sigui el màxim possible i intentar 
assegurar els serveis bàsics. 
 
En relació al projecte Randopirineus considera que aquest és un bon projecte i que està relacionat 
amb el del camí del sant Jaume que també s’hauria d’intentar que entrès en el globlal. 
 
Pel que fa a les inversions en camins agraeix a tots la capacitat per trobar consens per arribar a la 
xifra de dos milions d’euros per poder fer la inversió en dos anys i per tant s’ha d’agrair que la gent 
del territori hagi treballat pel territori davant el Conseller. Manifesta que aquesta opció implicarà 
també un endeutament temporal. En relació a les inversions en camins explica que sembla que la 
Diputació de Lleida sembla que respondrà positivament però no s’ha concretat encara. Pel que fa a 
les aportacions del Departament d’Agricultura exposa que aquest departament contemple fer ells 
directament les inversions a través de l’empresa pública REGSA i es buscaran aquells camins que 
s’ajustin més al seu perfil i filosofia d’inversió. 
 
En relació al Taller d’ocupació explica que el Departament de Treball ha variat una mica les línies 
d’ajut i subvencions i s’haurà de veure com el Consell Comarcal pot encabir-s’hi. 
 
En relació a l’increment del 10% del Fons de cooperació local manifesta que és d’agrair i per tant 
és una bona notícia. 
 
En referència als serveis socials posa de manifest que hi ha molts serveis en marxa, al igual que a 
joventut. 
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En resum denota que s’ha configurat una pressupost realista amb la intenció d’encarar la seva 
execució amb esperit de màxim i no de mínims. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSCi anuncia el vot en contra dels membres del seu grup 
pel que fa al pressupost i el d’abstenció pel que fa a la plantilla de personal. Posa de rellei altre 
vegada la fatiga que es denota en les idees i els projectes, fent esment que quan s’està cansat 
perquè ja es porten tants molts anys és normal i en aquest sentit afirma que la renovació és bona. 
Manifesta que hi ha grups que saben renovar-se però que en aquest cas des del 2003-04 no es 
veuen projectes nous i fa falta un canvi de rumb.  
 
Comenta que hi ha temes com la bosa d’urgències socials dotada amb 20.000 € que no es gasta, 
comenta també que els ajuntaments ara no poden pagar més i que potser és millor fer menys 
coses i rebaixar les aportacions municipals. Manifesta que s’ahuria d’apostar més fort en temes de 
promoció econòmica i turística per tal de posicionar-se en la recuperació econòmica i tenir en 
compte que en èpoques de crisi també s’han de fer coses amb una bona gestió. 
 
En referència a la inversió de la segona fase del refugi comarcal d’animals prevista amb 40.000 € 
manifesta que és una sangria kafkiana amb inversions repetides cada any. 
 
Posa de relleu que s’ha incrementat els ingressos per aportacions d’altres administracions en 
transferències corrents més del 100% quan l’increment de serveis als ajuntament no ha estat 
aquest. Creu que no se sap cap a on es va i que no a la presidència no li agrada reflexionar i que 
com que ells no tenen la resposnsabilitat de govern els agrada reflexionar incidint altre cop en la 
necessitat d’un canvi de rumb i de garantir els serveis basics. 
 
El president respon que al grup de govern si que els agrada reflexionar i que saben perfectament 
on són, d’on venen i on volen anar. Pel que fa als majors ingressos pressupostats per 
transferències corrents explica que la majoria son finalistes i que s’intenta prestar millors serveis 
als ajuntaments possant com exemple la contractació de l’assessor jurídic pels ajuntaments. 
Explica també que es va proposar als alcaldes ampliar els serveis tècnic per assessorament 
d’arquitecte i que la majoria d’alcaldes no ho va veure clar. Pel que fa al refugi comarcal d’animals i 
al fet que sigui una sangria explica que és responsabilitat del Parlament de Catalunya amb 
l’aprovació d’una llei mal feta de protecció dels animals i que la tercera, que no segona, fase 
prevista pel 2010, no deixa de ser una resposta a la necessitat que tenen els ajuntaments en el 
compliment d’aquesta llei. Posa de relleu que l’equip de govern no es relaxa per la crisi i que se 
serà molt curós amb els ajuntaments i ja s’està notant amb temes com la creació de la bossa 
d’ajuts per urgències socials. 
 
Pel que fa a la fatiga esmentada manifesta que tant abans amb el grup de CiU al govern en solitari 
com ara en coalició amb ERC està aportant noves idees i posa per exemple el serveis socials i el 
consorici d’Atenció a les Persones, l’oficina de joventut i altres que representen un gran salt en 
prestació de serveis. Manifesta que potser si que molts projectes poden ser avorrits, com el sat, el 
menjador escolar o el transport a la demanada, però també son raó de ser per un ajuntament i un 
consell comarcal, i creu que en resum aquest és un bon pressupost. 
 
En finalitzar la discussió d’aquest punt de l’ordre del dia es retira del Ple el vicepresident Sr. Antoni 
Casanovas Alís. 



 
 
ACORD 

Núm. exp. INT 2009/75 
 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2010 
 

Vist el pressupost presentat i discutit. 
 
Atesos els informes favorables de la Comissió informativa de Governació, Finances i Cooperació 
Municipal de 9 de desembre i 15 de desembre d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 500/1990, de 20 de abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 10 consellers presents dels 
grups de CiU i d’ERC i els vots en contra dels 3 consellers presents del grup del PSC-Progrés, 
s’proven els acords primer, i amb els vots a favor dels 10 dels consellers de CiU i ERC i l’abstenció 
del 3 consellers del PSC-Progrés pel que fa als acords segon, tercer, quart, cinquè i sisè, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2010, integrat per:  
 

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

ESTAT D'INGRESSOS IMPORT 
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos) 188.146,12 
CAPITOL 4 (Transferències corrents) 4.586.270,06 
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials) 5.000,00 
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 7.922.053,51 
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00 
CAPITOL 9 (Passius financers) 250.000,00 

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 12.951.469,69  
  
  

ESTAT DE DESPESES IMPORT 
CAPITOL 1 (Despeses de personal) 1.777.537,42 
CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis) 2.240.516,09 
CAPITOL 3 (Despeses financeres) 10.505,67 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)  715.521,07 
CAPITOL 6 (Inversions reals) 5.496.343,48 
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 2.684.210,03 
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00 

CAPITOL 9 (Passius financers) 26.835,93 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 12.951.469,69  
 

 

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

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 708.944,74 
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 600,00 € 
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 30.500,00 

TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS  740.044,74 
  
 

PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 
  

CAPÍTOL 1. Despeses de personals 330.152,61 
CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis 378.792,13 
CAPITOL 3. Despeses financeres 600,00 € 
CAPITOL 7.Transferències de capital 30.500,00 

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 740.044,74 
  
 

 

Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 2010. 
 
Tercer.  Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de la 
corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que 
determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat 
per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol, i integrada per:  
 

                        ANNEX DE PERSONAL 2010 DEL CONSELL COMARCAL DE L’AL T URGELL 
 

 
PLANTILLA DE PERSONAL 2010 DEL CONSELL COMARCAL 

     
Denominació del Escala-sub.       

lloc de treball Requisits Grup Places Vacants 
     
Alts càrrecs     
Càrrecs electes Llei 6/1987   1   
     
Personal eventual     
Gerent Llei 6/1987 A1/A2 1   
Assessor especial Assessor A1/A2 2   
     
Personal funcionari     
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assistència tècnica SAT H.N. sec-int. A1 2 1 
T. Gestió Econòmica-Tresorer Ad. esp. tèc. A1/A2 1 1 
Arquitecte tècnic Ad. esp. tèc. A2 1   



Servei assistència tècnica SAT H.N. sec-int. A2 2   
T. consum i ensenyament Ad. especial A2 1   
Administratiu Ad. general Ad. general C1 1   
     
     
     
Personal laboral permanent     
Técnics superior Llicenciatura específica A1 6 1 
Tècnics de grau mig Diplomatura especifica A2 9   
Administratius BUP / FP2 C1 6 1 
Auxiliars administratius Graduat esc. C2 3 1 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 2   
     
Personal laboral no permanent     
Técnics superior Llicenciatura A1 3   
Tècnics de grau mig Dipl. especif. A2 8   
Administratius BUP / FP2 C1 4 1 
Auxiliar administratiu Graduat esc. C2 1 1 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 2 1 
 
 

 

 

                    ANNEX DE PERSONAL 2010 D’INICIATIVES ALT URGELL S.A . (Personal laboral) 
 

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

consell 
      
EDAR Director tècnic EDAR A2 1 1 Assignat Tècnic consell 
 Operaris manteniment E 3 -  
      
TELECOMUNICACIONS Tècnic projectes A2 1 -  
 Administratiu gestió C1 1 -  
      
CUINA CENTRAL Cap de cuina E 1 -  
 Cuiners E 4 -  
 Neteja E 3 -  
 Xofer càtering E 1 -  
 Monitors menjador E 6 -  
      
EDUCACIÓ Monitors transportats E 2 -  
 Monitors 6a. Hora E 8 -  
      
TRANSPORT ADAPTAT Xofer E 1 -  
      
 

 

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

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

 

14. SOL·LICITUD A L'ACA PER A SER ADMINISTRACIÓ ACT UANT DE L'EDAR DE 
MONTFERRER 2010. 

Núm. exp. SUB 2009/39 
 

Sol·licitud a l'ACA per a ser administració actuant  de L'EDAR Montferrer 2010 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, de 15 de juny de 2009, amb clau d’expedient 
AF09000021. 
 
La previsió de despeses ordinàries per a l’any 2010 es preveu incrementada respecte de les de l’any 
anterior, amb un augment inicial en els capítols d’energia elèctrica, de personal, de residus sòlids, 
incloent una partida de fangs anual i el manteniment ordinari que varien entre el 2 i 10%. Les despeses 
de direcció d’explotació continuen essent un 4% de les despeses ordinàries, resultant un increment de 
les despeses ordinàries del 1,05%. Resulta així la següent proposta d'explotació per a l'any 2010:  
 

Energia elèctrica 102.588,75 
Residus sòlids 8.129,55 
Extracció de fangs 25.000,00 
Personal 69.733,04 
Manteniment ordinari 67.447,79 
Direcció d'explotació 10.915,96 
TOTAL ORDINARI  283.815,09 
Reposició, millores i Pla de desconnexió de regs 30.500,00 
TOTAL   314.315,09 

 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 12 membres presents, s’acorda: 
 



Primer.  Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a administració actuant per a 
l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2010.  
 
Segon.   Manifestar la conformitat que aquesta subvenció sigui atorgada preferentment al Consorci 
AUGEMA, cas que aquest ho demani.  
 
Tercer.  Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 314.315,09 €, més IVA, segons el desglossament 
previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR de 
Montferrer per al 2010 
 
Quart.  Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es complementi el pressupost assignat per l’any 
2009 amb el dèficit que es justifiqui durant el mes de gener de 2010. 
 
Cinquè. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte l’establert al 
PSARU en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder atendre el creixement previst al 
Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de la Seu d’Urgell. 
 
 
En finalitzar aquest punt de l’ordre del dia es retira del Ple el conseller Sr. Marc Porta Fàbrega 
 
 
15. CONVENI AMB LA COMUNITAT DE REGANTS D'ARAVELL I  BELLESTAR PER LES 
INSTAL·LACIONS A LA ZONA DE SERVITUD DEL REG. 

Núm. exp. CNV 2009/34 
Aprovació d’un conveni. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell està executant les obres del Centre Comarcal d’Acollida 
d’Animals Abandonats, la línia de Baixa Tensió i la instal·lació d’una canonada soterrada d’impulsió 
d’aigua. Aquestes actuacions han invaït parcialment la zona de servitud existent del reg d’Aravell i 
Bellestar per motius de força major, principalment per l’orografia i estabilització dels talussos 
resultants, i per aquest motiu és necessària la fixació de les responsabilitats que aquesta afectació 
puguin produir al reg. 
 
En aquest sentit, el Consell comarcal de l’Alt Urgell es farà càrrec de qualsevol obra o cost que es 
derivi dels danys produïts per les obres i instal·lacions existents dins de la zona de servitud al reg 
d’Aravell i Bellestar, a comptar des de la data de signatura d’aquest conveni. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 12 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb la Comunitat de Regants d’Aravell i Bellestar per a les instal·lacions 
a la zona de servitud del reg.  
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l’esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a la Comunitat de Regants d’Aravell i Bellestar per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
 
16. CONVENI MARC AMB EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ  LINGÜÍSTICA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIM ENT LINGÜÍSTIC. 
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Núm. exp. CNV 2009/37 

 
Aprovació del conveni marc amb el CNL per al desenvolupament de programes i actuacions 
d’acolliment lingüístic. 
 

En data 3 de desembre d’enguany (R.E núm. 3102) s’ha rebut, per part del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, el conveni marc entre aquest i el Consell Comarcal per al 
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic, juntament amb dues 
actuacions per al desenvolupament d’aquest pla expressades en un annex. 
 

L’objectiu d’aquest conveni, amb una vigència inicial d’un any, és l’establiment de la coordinació 
necessària per tal de gestionar adequadament les actuacions i els recursos dirigits a millorar la 
competència comunicativa de tots els col·lectius d’immigrants que no entenen la llengua catalana, 
com a recurs bàsic de cohesió social, mitjançant el desenvolupament de programes i actuacions 
d’acolliment lingüístic, entre els quals s’hi troba l’organització de cursos. 
 

L’objectiu de l’annex és el desenvolupament del Pla d’acolliment lingüístic de l’Alt Urgell, formalitzat 
en el conveni marc, mitjançant l’organització dels cursos d’acolliment lingüístic a Oliana i Coll de 
Nargó que a continuació s’indiquen: 
  

CODI CURS PERÍODE DURADA ALUMES COST 
11977CNPRN00003 Nov.2009 – Gen. 

2010 
20h 25 1.622,00 € 

11972B1PRJ00006 Nov.2009 – Feb. 2010 45h 25 2.982,00 € 
 
Atesa la voluntat d’afavorir la comprensió de la llengua catalana, la relació comunicativa i la 
integració de les persones immigrades en el context social, lingüístic i cultural de l’Alt Urgell. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 12 membres presents, s’acorda: 
 

Primer.  Aprovar el Conveni marc entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic. 
 

Segon.  Aprovar l’annex al Conveni marc, amb codi C863-01912-002-09, per al desenvolupament 
de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant l’organització de cursos d’acolliment 
lingüístic a Oliana i Coll de Nargó. 
 

Tercer.  Facultar al senyor president del Consell comarcal perquè subscrigui l’esmentat conveni. 
 

Quart.  Notificar aquesta resolució al Consorci per a la Normalització Lingüística per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
17. ADDENDA AL CONVENI GENERAL AMB LA SECRETARIA DE  TELECOMUNICACIONS 
PER A LA TORRE DE CASTELLBÓ. 

Núm. exp. CNV 2008/41 
Addenda al Conveni general per a la torre de Castel lbò. 



 
El Ple del Consell Comarcal de data 19 de febrer de 2009 va aprovar el conveni amb la secretaria 
de Telecomunicacions per a la cessió d’espai a 6 torres del Consell Comarcal per a la implantació 
dels equips de reemissors  de TDT i BAR i que va ser signat l’11 de maig de 2009, en el marc 
del Pla Catalunya Connecta. 
 
S’ha rebut de la Secretaria de Telecomunicacions la necessitat d’ampliar aquest conveni a una 
altre torre, en concret  la torre de Castellbò per dotar d’aquests servei a una zona de la comarca. 
 
S’entén en tot cas que el termini de cessió de la torre no pot excedir del temps de cessió del 
propietari del terreny al Consell Comarcal i el respecte a les condicions particulars que hi pugui 
haver. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 12 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al conveni general amb la Secretaria de Telecomunicacions, que regula 
la cessió d’espai per a les torres de telecomunicacions del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per la 
inclusió de la torre de Castellbò. 
 
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. 
 
 
 
18. DECLARACIÓ DE BCIL. 

Núm. exp. BCL 2009/4 
 
DECLARACIÓ DE BÈ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE LA CEN TRAL TÈRMICA D'ADRALL 
DEL MUNICIPI DE RIBERA D’URGELLET 
 
L’Ajuntament de Ribera d’Urgellet ha sol·licitat, en data 24 de març d’enguany (R.E núm. 949) la 
declaració de bé cultural d'interès local de la Central tèrmica d'Adrall i de les instal·lacions annexes 
relacionades amb el seu funcionament, titularitat de Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable del tècnic de cultura del Consell Comarcal sobre la 
declaració sol·licitada i la notificació feta a l’empresa propietària qui no ha manifestat res en contra 
en el termini d’audiència. 
 
Destaca de l’informe que la Central tèrmica d’Adrall és un conjunt arquitectònic, parcialment 
conservat en relació a l’establiment original que, per les seves dimensions, defineix el perfil urbà 
d’aquesta població, de manera que és un dels seus edificis més representatius.   
 
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 12 membres presents, s’acorda: 
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Primer . Declarar bé cultural d'interès local la Central tèrmica d'Adrall i de les instal·lacions annexes 
relacionades amb el seu funcionament, titularitat de Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
 
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 d’Urgellet per al seu coneixement i efectes. 
 
 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
19. CONVENI AMB LA SECRETARIA GENERAL  DE JOVENTUT PEL PLA D'ACTUACIONS 
COMARCAL 2009-2010: RATIFICACIÓ DECRET. 

Núm. exp. CNV 2009/30 
 
En data 13 d’octubre de 2009 es va dictar el Decret de presidència 101/2009 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 101/2009 

Núm. exp. CNV 2009/30 
 
CONVENI AMB LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT PLA C OMARCAL DE JOVENTUT 
2009 -2012  - PLA D’ACTUACIONS COMARCAL 2009-2010  
 
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va aprovar, en data 16 d’abril de 2009, el Pla Comarcal 
de Joventut el qual, seguint les directrius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya impulsat per la 
Secretaria General de Joventut, té com a objectiu adaptar les polítiques de joventut a la realitat 
juvenil de la comarca i de cada municipi, concretant-se alhora en dos eixos centrals de treball: 
l’emancipació i la participació. 
 
La Comissió de Govern comarcal del 3 de març de 2009 va sol·licitar la subvenció corresponent a 
l’any 2009-2010. 
 
Per tal de poder desplegar les polítiques de joventut a la comarca de l’Alt Urgell al llarg de l’any 
2009-2010, el Consell Comarcal està interessat en la signatura del Conveni amb el Departament 
d'Acció Social i Ciutadania per tal de facilitar l’exercici de les funcions delegades en matèria de 
Joventut, el desenvolupament adequat del Pla Comarcal, l’establiment de les línies de col·laboració 
i de cooperació per tal de dinamitzar les polítiques de joventut i la fixació dels recursos per a 
portar-ho a terme, amb una vigència fins el dia 31 de desembre de 2010, l’import del qual és el 
següent. 
 

 
Atenent les facultats d’aquesta presidència per urgència, 
 

Import de suport als Plans Comarcals de Joventut 2009-2010 123.008,98 € 



HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania, de suport al Pla 
Comarcal de Joventut per a l’any 2009-2010, per tal de dinamitzar les polítiques de joventut. 
  
Segon.  Trametre aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’acorda per unanimitat dels membres presents. 
 
 
 
20. APROVACIÓ CONVENI EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE J OVENTUT: RATIFICACIÓ 
DECRET. 

Núm. exp. CNV 2009/31 
 
En data 19 d'octubre de 2009 es va dictar el Decret de presidència 106/2009 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 106/2009 

Núm. exp. CNV 2009/31 
Aprovació conveni en matèria de Polítiques de Joven tut.  
 
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va aprovar, en data 16 d’abril de 2009, el Pla Comarcal 
de Joventut 2009-2012 el qual, seguint les directrius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
impulsat per la Secretaria General de Joventut, té com a objectiu adaptar les polítiques de joventut 
a la realitat juvenil de la comarca i de cada municipi, concretant-se alhora en dues línies d’actuació: 
la línia d’emancipació i la línia de participació, i les quals es divideixen en eixos d’actuació. La 
primera comprèn habitatge, treball, educació i cultura, salut i mobilitat i equilibri territorial, i la 
segona, interlocució i execució i foment de la participació, els quals alhora es plasmen en diferents 
programes. 
 
Per tal de poder desplegar les polítiques de joventut, contingudes al Pla indicat, a la comarca de 
l’Alt Urgell al llarg de l’anualitat 2009-2010, el Consell Comarcal està interessat en la signatura del 
Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania per tal de facilitar l’exercici de les funcions 
delegades en matèria de Joventut, el desenvolupament adequat del Pla Comarcal, l’establiment de 
les línies de col·laboració i de cooperació per tal de dinamitzar les polítiques de joventut i la fixació 
dels recursos per a portar-ho a terme. 
 
Per la qual cosa, i en ús de la facultat d’urgència d’aquesta presidència,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania en matèria de 
polítiques de Joventut. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament d'Acció Social i Ciutadania per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement. 
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Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’acorda per unanimitat dels membres presents. 
 
 
21. CONVENI AMB ALGUNS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PE L TÈCNIC COMPARTIT DE 
JOVENTUT 2009. 

Exp. Núm. CNV 2009-32 
Conveni pel tècnic compartit de joventut 2009. 
 
Del Conveni signat amb la Secretaria General de Joventut del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania se’n desprèn la necessitat d’establir convenis amb els ajuntaments de la comarca que 
disposin de plans locals de joventut poder executar i finançar les actuacions sobre el projecte de 
tècnic compartit que en ell es preveu. 
 
En aquests sentits els ajuntaments d’Oliana, Organyà, Peramola, Ribera d’Urgellet, Montferrer i 
Castellbò, Coll de Nargó que desenvolupen els plans locals de forma individual i els ajuntaments 
d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu i Valls de Valira han fet una sol·licitud conjunta sota la forma de 
Mancomunitat específica, com a referent es contacta amb l’Ajuntament de Valls de Valira,  per 
implantar les seus plans locals i per a disposar del tècnic de joventut compartit. 
 
La contractació del tècnic compartir és responsabilitat del Consell Comarcal i les despeses 
corresponents s’han de distribuir entre tots els ens. 
 
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 per unanimitat dels 12 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el model de Conveni a signar amb els ajuntaments que consten i pels imports 
següents: 
 

Ens local  Quota  
Ajuntament d’Oliana 700,00 
Ajuntament de Peramola 300,00 
Ajuntament de Coll de Nargó 500,00 
Ajuntament d’Organyà 300,00 
Ajuntament de Ribera de l’Urgellet 700,00 
Ajuntament de Montferrer i Castellbó 500,00 
Mancomunitat d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu i Valls de Valira. 700,00 
Consell Comarcal 12.000,00 

 
Segon. Notificar aquesta resolució als ajuntaments d’Oliana, Organyà, Peramola, Ribera d’Urgellet, 
Montferrer i Castellbò, Coll de Nargó que desenvolupen els plans locals de forma individual i 
l’ajuntament de Valls de Valira que mancomuna els ajuntaments d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu i 
Valls de Valira per al seu coneixement i efectes. 



 
 
22. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER A LA IMPLANTACIÓ  DE L'OFICINA JOVE DE 
TREBALL DE L'ALT PIRINEU I ARAN 
 
Pren la paraula la Sra. Pellicer, responsable de joventut, i agraeix el vot favorable en els punts 
anteriors i presenta el contingut del conveni marc per a la implantació de l’Oficina Joves de Treball 
a l’Alt Pirineu com a un servei conjunt de totes les comarques implicades. 
 
El Sr. Ordeig, pel grup del PSC, manifesta que s’hauria de buscar un espai específic per participar 
en la planificació a dos anys vista, docns els recursos son bons però troba a falta un espai per 
trobar-se amb la consellera Pellicer per parlar amb més profunditat de tots aquests temes. 
 
La Sra. Pellicer respon que el conveni amb la Secretaria de Joventud que contempleva aquesta 
acció es va signr el mes passat i que es va aprovar a principis d’any i que ella mateixa el va 
telefonar per explicar-los-hi i que ningú del PSC va poder assistir. El conveni que ara se signa és 
per una acció especiífica i que ja constava en els plans locals. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2009/33 
 
Aprovació del conveni marc per a la implantació de l’oficina jove de treball de l’Alt Pirineu i 
Aran. 
 
El Ple del Consell comarcal de l’Alt Urgell va aprovar, en data 9 d’octubre de 2008, el Conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per 
a la creació de l’Oficina d’Emancipació Jove. 
 
Per donar compliment al disposat al pacte 3.b) del Conveni indicat en l’antecedent, i el qual regula 
la implantació del Servei d’Informació, Assessorament i Orientació Laboral, presencial i virtual, que 
abasta l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, és del tot necessari aprovar el conveni que regula la relació 
d’aquest Consell comarcal amb els ajuntaments i consell comarcals de l’Alt Pirineu i Aran per al 
desplegament en el territori del servei d’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 12 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni marc per a la implantació de l’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i 
Aran. 
 
Segon.   Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució als Consells comarcal de l’àmbit del territorial de l’Alt Pirineu 
per al seu coneixement i efectes. 
 
 
 
23. PROTOCOL CONTRA L'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE. 

 

Núm. exp. PRS 2009/29 
Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de s exe. 
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L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ha estat uns dels problemes que 
tradicionalment s’ha hagut d’afrontar en el mercat de treball i un fenomen que atempta contra un 
nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: a la intimitat i a la dignitat; a la 
llibertat sexual; a la no discriminació per raó de sexe, a la seguretat i a la integritat física i moral. 
 
Per tot això, i donat que totes les dones i homes de Consell Comarcal de l’Alt Urgell tenen dret a 
que es respecti la seva dignitat i els seus drets fonamentals bàsics, alhora que tenen l’obligació de 
tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals amb respecte, aquest ens 
creu convenient la implantació d’un protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de 
sexe amb l’objectiu d’aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les 
persones. 
 
Atès que l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’Igualtat efectiva de dones i 
homes, recull l’obligació de les empreses d’implementar mesures concretes envers l’assetjament 
sexual i per raó de sexe; així com, arbitrar procediments específics que permetin donar curs i 
solució als possibles casos que es puguin donar en les diferents organitzacions empresarials. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 12 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe al Consell 
comarcal de l’Alt Urgell, el qual s’haurà d’anar renovant cada any. 
 
Segon.  Crear la Comissió de seguiment del protocol, la qual haurà d’estar formada per un 
representant de les persones treballadores, un representant de l’empresa i el representant del 
servei de Prevenció de Riscs Laborals 
 
Tercer.  Designar el Sr. Antoni Casanovas Alís com a representant de l’empresa a la Comissió de 
seguiment del protocol i  delegar al President les facultats per a la designació de les persones que 
en formaran part en representanció dels treballadors a proposta de la comissió de personal i del 
representant de Prevenció de Riscs Laborals. 
  
Tercer.  Comunicar l’aprovació d’aquest Protocol i fer extensiu l’accés al document a través de 
l’intranet a tots els treballadors i treballadores de l’ens per al seu coneixement i efectes. 
 
 
 
24. APROVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ LOCAL EN MATÈRIA D E SERVEIS SOCIALS: 
RATIFICACIÓ DE DECRET. 
 
El president explica que a lúltim plenari ja s’en va parlar i que el conveni amb el Departament 
finalment es va aprovar. Explica que ara ja s’està treballant per al conveni 2010 amb la Direcció 
General Acció Social. 
 
Pren la paruala el Sr. Ordeig i anuncia el vot d’abstenció dels membres del grup del PSC, tot i que 
comparteixen molts aspectes d’altres no estan tan clars i posa de manifest l’interès en tenir una 
diagnosi de serveis socials. 



 
El gerent explica que aquest Pla d’actuació està fora de l’abast del conveni en part. Diu que és un 
document nou que s’ha hagut de forma ràpida i que vindrà a ser un símil amb els plans locals de 
joventud per al tema de serveis socials, partint de la Llei de serveis socials on hi haurà plans 
comarcals i plans locals on es detallaran els serveis sense quantificació. Indica doncs que aquest 
serà un document teòric. 
 
El Sr. Cequiel, responsable de serveis socials, exlica que un cop sigat el contracte programa 
aquests plans son inherents i obligatoris com a desplegament de la llei. Puntualitza que el pla és 
un seguit de fitxes importants que reflecsen els serveis que hi ha, detecta on s’ha de fer un esforç 
per millorar i apunta les oportunitats de millora i on s’ha de ser més incissiu i per tant considera que 
és un bon document.  
 

 Núm. exp. PRS 2009/26 
Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials.  
 
Es proposa al Ple la ratificació del Decret 118/2009, de data 29 d’octubre d’enguany, d’aprovació 
del Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials, el tenor literal del qual és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 118/2009 

Núm. expd.: PRS 2009/26 
Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials. 
 
L’aplicació pràctica de la llei de serveis socials en el món local pren forma a través del Pla d’Actuació 
Local en matèria de serveis socials. Mitjançant aquesta eina de planificació, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell preveu les actuacions necessàries que s’han de dur a terme al territori per tal d’acomplir els 
objectius marcats per la cartera de serveis socials 2008-2009, i s’adequa a la resta de previsions que 
contempla la nova llei. 
 
En aquest sentit, i amb l’objectiu de donar una resposta eficient a les necessitats de la nostra societat, 
millorar el benestar i la qualitat de vida de la població, el Pla d’Actuació Local a la comarca de l’Alt 
Urgell recull l’anàlisi de la situació actual i les propostes per avançar en l’aspecte estratègic dels serveis 
socials a la comarca. En aquest sentit, el document recull 26 accions, entre elles, el desplegament del 
nou consorci d'atenció a les persones de l’Alt Urgell, el compliment de la cartera de serveis amb noves 
prestacions tecnològiques o l’augment de la ràtio de professionals. 
 
Per tot això, i donat que entre les accions previstes pel Contracte Programa 2008-2011, signat entre 
ambdues administracions, hi consta l’elaboració per l’ens local d’un Pla d’Actuació Local de Serveis 
Socials, en ús de les facultats d’urgència d’aquesta presidència,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.   Aprovar el Pla d’Actuació Local en matèria de serveis socials de la comarca de l’Alt Urgell per 
a l’anualitat 2009-2010. 
 
Segon.  Comunicar aquesta resolució a Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’acorda per majoria amb els 9 vots a favors dels 
consellers de CiU i ERC i l’abstenció dels 3 membres presents del PSC. 
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25. COMPROMÍS VERS LA INFÀNCIA DAVANT EL 20È ANIVER SARI DE LA CONVENCIÓ DE 
LES NACIONS UNIDES SOBRE ELS DRETS DE L'INFANT. 
 
Pren la paraula el Sr. Cequiel i llegeix el contingut del manifest, ressaltant el punt concret que fa 
referència a la institucions i administracions públiques. 
 

Núm. exp. AP 2009/39 
Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari  de la Convenció. 
 
Des de la Secretaria d’Infància i Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania s’ha 
rebut un escrit en el qual es demana el compromís ferm de totes les administracions, institucions, 
entitats i ciutadania general envers el benestar personal i social i el desenvolupament integral dels 
infants i adolescents de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 12 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Adherir-se Manifest de l’Observatori dels Drets de la Infància “Compromís vers la infància 
davant el 20è Aniversari de la Convenció” i comprometre’s vers la infància i adolescència a 
Catalunya. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Secretaria d’Infància i Adolescència del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania per al seu coneixement i efectes. 
 
 
26. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
 
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. 100 al 137  de 2009 compresos entre els dies 9 d’octubre i la data d’avui. 
• Resolucions  : núm. 47 a la 63 de 2009 entre els dies 9 d’octubre i la data d’avui. 

 
 
27. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc el president informa de l’aprovació definitiva del Pla Comarcal de Muntanya que ha 
estat publicada al DOGC. 
 
En segon lloc explica la millora dels serveis socials de cara la 2010 amb l’entrada en funcionament 
del Consorci d’Atenció a les Persones. 
 
Pel que fa a Medi Ambient anuncia que s’haurà de parlar amb la conselleria de Medi Ambient per 
mirar de tirar endavant els temes pedents i fer una reunió amb els portaveus dels grups polítics. 
 



Manifesta que s’hauria de fer una reflexió del futur del Consorci AUGEMA 
 
 
28. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No n’hi ha cap de demanada 
 
 
29. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Ordeig fa un prec de felicitació de Nadal per tots els consellers , alcaldes, gerent i secretària 
extensiu al personal amb un desig de cerca de sinèrgies que, amb poca demagògia, puguin 
redundar en benefici comú, considerant que en el 90 % dels temes trobarien punts d’acord. 
 
El president conclou amb un missatge de felcitació del Nadal per tots en què manifesta la voluntad 
de tenir la ma estesa pels punts de trobada i el desig de fer un treball amb criteris clars i en 
benefici del conjunt de la comarca i dels municipis petits i aquells que tenen més necessitat. 
Expresa un desig de Bon Nadal i Bon Any nou a tota la corporació i als treballadors del Consell 
Comarcal. 
 
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 
 


