
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2010/1 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  Dijous, 11 de febrer de 2010 
Durada:  de les  20:00   a les     hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Sr. Ventura Roca i Martí, vice-president segon 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vice-president tercer 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Òscar Ordeig Molist, conseller 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
Sra. Joaquim Pasquet Mollet, conseller 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
 

Alcaldes presents: 

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



S’incorporen durant la sessió: 

Marc Porta Fàbrega, conseller 
 
 

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

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. Modificació ordenança fiscal Teleassistència. 
4. Oferta pública d'ocupació 2010. 
5. Calendari de sessions 2010. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

6. Conveni amb el Consell Comarcal de Cerdanya i l'Assoc. TRAM per la música folk a les 
escoles. 

7. Aprovació inicial del projecte d'obra de Reforma d'espai pel Centre Empresarial i Tecnològic de 
l'Alt Pirineu. 

8. Aprovació del plec de clàusules per a la licitació de l'obra de Reforma d'espai pel Centre 
Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu. 

9. Declaració de BCIL del parc d'escultures "Laberint màgic". 
10. Declaració BCIL església de Sant Miquel del Vilar de Cabó. 
11. Declaració BCIL Església Sant Climent de Cava. 
12. Declaració BCIL Santuari de Boscalt. 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

13. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per la coordinació de Serveis Scoials. 
14. Contracte Programa Serveis Socials 2010. 

PUNTS D'URGÈNCIA 

15. Sol·licitud de subvenció LEADER al Consorci Alt Urgell - Cerdanya. 
16. Acord sobre les vegueries. 
17. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
18. Informes de Presidència. 
19. Torn obert de paraules als alcaldes. 
20. 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  

 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

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

Núm. exp. SEC 2009/39 
 
Essent present a la sessió el Sr. Joaquim Pascuet Mollet que ha estat nomentar per la Junta 
Electoral Central conseller comarcal en substitució de la consellera dimissionària, es procedeix a 
l’acta de presa de possessió mitjançant promesa del càrrec. 
 
Tot seguit, i d’acord amb el que determina l'article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral 
general, d'acord amb la fórmula establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, el Senyor 
President pren el jurament legal al Regidor electe segons la fórmula següent llegida per la 
secretària: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Conseller del Consell Com arcal de l’Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, 
i respectar i fer respectar la Constitució i l’ Est atut d’ Autonomia de Catalunya ”, amb el 
següent resultat: 
 

Nom  
Sí, juro Joaquim Pascuet Mollet 

 
El senyor Joaquim Pasquet Mollet pren possessió del seu càrrec.  
 
El president dona la benvinguda al nou conseller comarcal i li desitja sort en el desenvolupament 
del seu càrrec. Alhora manifesta agraïment a la Sra. Patrícia Lanau desitjant-li sort en la nova 
etapa. 
 
 
3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL TELEASSISTÈNCIA. 
 
El president dona la paraula al Sr. Porta Colom, gerent, el qual explica que a final de 2009 es va 
procedir a denunciar el contracte de serveis amb Creu Roja per a la prestació del serveis de 
Teleassistència domiciliària i es va procedir a una nova licitació per concurs i procediment 
negociat. A resultes d’aquest nou concurs n’ha resultat adjudicatària l’empresa Maphre, qui ha fet 
una proposta al preu de 15,38 € unificant la tipologia de servei de manera que ara seran tots 
ampliats al mateix preu i resulta més barat que el que hi havia. Per altre banda s’explica que 
aquest servei a partir del 2010 no està previst que compti amb la subvenció del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania i que a nivell econòmic però no suposarà un sobrecost important als 
usuaris atès que el nou contracte ha anat força a la baixa.  
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i en primer lloc dona la benvinguda en nom dels membres del seu 
grup al nou conseller comarcal i agraeix també la tasca feta per la Sra. Lanau amb el prec que se li 
faci arribar. Pel que fa al contingu del punt anuncia el vot a favor dels consellers del seu grup i es 
felicita per la unificació entre les dues tarifes fins ara existents. 
 
 
ACORDS 

Núm. exp. INT 2010/5 



Modificació ordenança fiscal Teleassistència. 
 
Des del 21 d'agost de 2008 el Consell Comarcal té establerta la taxa per la prestació del servei de 
Teleasistència, que es regeix per l’ordenança fiscal número 4. 
 
El servei es prestava a través de l’entitat Creu Roja, i la quota de la taxa estava vinculada al cost 
del servei i de la subvenció corresponent.  
 
La Comissió de Govern, en sessió de 21 de gener de 2010, va adjudicar inicialment el servei a 
l’empresa Mapfre Quavitae SA, amb un cost de servei de 15,38 € iva inclòs.  
 
La presidència del Consell Comarcal, en conseqüència, ha incoat expedient de modificació de 
l’article 3 de l’ordenança fiscal de referència, en la que es regula el cost de servei, segons el 
següent detall: 
 
Servei: 15,38 € (únic) 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals i per unanimitat dels 
membres presents, s’acorda:  
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal núm. 4, SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, i les tarifes que queden fixades en les quanties que s'expressen 
en el text de les ordenances que resten incorporades a l'expedient. 
 
Segon.  Exposar l’acord precedent al tauler d’anuncis comarcal, durant trenta dies, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per 
tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions 
 
Tercer.  Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el referit període 
d’exposició pública, l’acord adoptat d’aprovació provisional es considerarà elevat automàticament a 
definitiu, sense necessitat d’ulterior acord. 
  
Quart.  Disposar, tanmateix, que l’acord definitiu, incloent-hi el provisional elevat automàticament a 
aquesta categoria, es publiqui al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor en el moment de la 
seva publicació.  
 
 
4. OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2010. 
 
El president dóna la parula al Sr. Porta Colom, gerent, el qual explica que aquesta proposta 
d’acord deriva directament de la plantilla de personal per al 2010 aprovada al Ple del mes de 
desembre amb motiu de l’aprovació del pressupost per l’exercici i dóna compte del contingut de la 
proposta. 
 
El Sr. Ordeig manifesta la conveniència de reflexionar i plantejar l’organització del personal i 
plantejar la conveniència de convocar determinades places atès que ara ja s’està en procés 
d’aprovar la relació de llocs de treball tenint en compte que se n’està fent l’estudi amb una 
empresa externa per si s’hagués de modificar alguna cosa. 
 
El president corrobora que s’està a la part final de l’estudi i enten que la reflexió proposada és 
bona i necessària. 
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ACORD 
Núm. exp. PER 2010/5 

Oferta pública d’ocupació 2010 
 
Atès que el Ple d’aquest Consell Comarcal, en sessió de 17 de desembre de 2009, va aprovar la 
plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament amb pressupost comarcal 
per a l’any 2010, i les quals es detallen a continuació: 
 

Denominació del 
lloc de treball 

Escala - sub.       
Requisits Grup Places Vacants 

     
Personal funcionari     
Secretari general H.N. secretaria A1 1 1 
Interventor H.N. intervenció A1 1 1 
Servei assistència tècnica 
SAT H.N. secretaria - intervenció A1 2 1 
     
Personal laboral     
Tècnics superiors Tècnic d'Administració General A1 6 1 
Administratius Administratiu Administració Gral. C1 6 1 

 
Atès el que disposa l’article 285 del Decret Legislatiu 1/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 56 i següents del Reglament de 
personal al servei dels ens locals, que estableixen la necessitat d’aprovar prèviament l’oferta 
pública d’ocupació per a poder convocar les proves selectives d’accés a les corresponents 
vacants. 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d’ocupació pública per a l’any 2010, les places vacants 
de les quals es fa oferta es troben degudament dotades en el pressupost comarcal vigent. 
 
Sotmesa la proposta a votació  per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l personal al servei d'aquest Consell Comarcal, que 
inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56 i 
següents del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del personal al servei dels ens 
locals, al BOP i al BOE. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents que siguin 
necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè trameti comunicació dels 
mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas, i una còpia de l'oferta a la Direcció General 
d'Administració Local. 



 
 
5. CALENDARI DE SESSIONS 2010. 
 
 
El president presenta la proposta de calendari  
 
El Sr. Ordeig exposa que el Ple de desembre plantejat per dijous 23 li sembla una mica massa 
aprop de les festes de Nadal i remarca el fet que en aquella data ja no hi ha escola i que potser 
fora millor fer el Ple el dia 16 de desembre. 
 
El president explica que si s’ha de fer el dia 16 queda una mica just per fer les comissions 
informatives atès que hi ha el Pont de la Purísima molt a prop i proposa que el Ple de del mes de 
desembre es faci el dimarts dia 21 de desembre 
 
ACORD 

Núm. exp. SEC 2010/2  
Calendari de sessions 2010 

  
Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2010 adaptant-se al calendari a l’ordinarietat 
fixada del segon dijous de cada dos mesos a excepció del Ple del desembre de 2010 que s’adapta 
a dimarts dia 21. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Fixar les sessions següents: 11 de febrer, 8 d’abril, 10 de juny, 29 de juliol, 14 d’octubre i 
21 de desembre. 
 
Segon.  Fer públic aquest acord fixant-lo al taulell d’anuncis comarcals i notificant-lo a tots els 
ajuntaments de la comarca i notificar aquest acord a tots els consellers comarcals. 
 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 
6. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE CERDANYA I L' ASSOC. TRAM PER LA 
MÚSICA FOLK A LES ESCOLES. 

Núm. exp CNV 2010/02 
 
Conveni amb el Consell Comarcal de Cerdanya i l’Ass ociació Tram per la música folk a les 
escoles. 
                          
Aquest conveni té com a finalitat establir el marc de coordinació i col·laboració  entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Associació Cultural per la Tradició 
Musical TRAM per a promoure l’ensenyament de la música tradicional en el marc del projecte 
d’escola de música itinerant que té com a referent el centre estable denominat Escola Folk del 
Pirineu -Tallers d’Arsèguel amb seu a Arsèguel (Alt Urgell) de formació i promoció de la música i la 
dansa d’arrel tradicional a les comarques del Pirineu. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell es compromet a cofinançar el funcionament ordinari de l’escola 
itinerant de música folk amb una aportació econòmica de 2.000,00 € per cada curs acadèmic pels 
que se signa 2009-2010 i 2010 -2011. 
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Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Consell comarcal de la Cerdanya i l’Associació TRAM que regula 
la col·laboració sobre el projecte de música folk a les escoles pels cursos 2009-2010 i 2010 -2011. 
 
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 al Consell comarcal de la Cerdanya i l’Associació TRAM per al 
seu coneixement i efectes. 
 
 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRA DE REFORMA  D'ESPAI PEL CENTRE 
EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC DE L'ALT PIRINEU. 
 
El president presenta el contingut dels punts núm. 7 i núm. 8 de l’ordre del dia de forma conjunta i 
fa esment que deriva del Conveni aprovat amb el Consorci Alt Urgell XXI per a ser ens executor de 
la subvenció que aquest ens té concedida al programa FEDER. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i diferencia en aquest cas les inversions 
fetes a la capital i la gestió del Centre de Serveis i anuncia que el seu vot serà favorable. Fa una 
reflexió sobre el fet que aquesta inversió facilitarà la diversificació econòmica i que això no treu que 
s’hagi de reivindicar el papaer d’inversió del Consell Comarcal a la comarca per no descuidar els 
pobles petits. Manifesta que les sinèrgies del Consell amb la capital son grans i que amb els petits 
no ho son tant i s’haurien de buscar. 
 
El Sr. Porta Colom puntualiza que dins el projecte del FEDER del CAU XXI, que puja 500.000 €, 
les obres del Centre empresarial i tecnològic de l’Alt Pirineu puja 164.000 i que per altre banda en 
el conjunt de les invesions a fer hi ha una part per reformar els CAPIT. 
 
En aquest punt s’incorpora el sr. Marc Porta, conseller comarcal. 
 
Pren la paraula el president i manifesta que s’ha de fer la valoració més d’anar als altres municipis i 
que es va presentar en un sòl projecte englobat i relacionar perquè més d’un projecte no 
haguessin donat. Enten que quan es fan aquestes reflexions s’han de tenir en compte totes les 
xifres per ser més objectius i realistes.  
 
 
ACORD 

Núm. exp SEC-2010/01 
 
Aprovació del projecte de l’obra de la reforma d’es pai pel Centre Empresarial i Tecnològic 
de l’Alt Pirineu 
           



Per tal de poder adequar un espai que enllaci amb la planta on actualment està ubicat el 
Telecentre de l’Alt Urgell, i per així poder complir amb l’objectiu estratègic de confluir en un mateix 
espai el sector empresarial, els recursos tecnològics, el món acadèmic universitari i de recerca i els 
equips de promoció econòmica i desenvolupament rural de les diferents administracions 
comarcals, s’ha redactat el corresponent projecte d’obres que es titula Reforma d’espai per Centre 
Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, que té un import d’execució per contracte de 164.549,26 € 
(141.852,81 € més 22.696,45 € d’IVA), redactat per l’arquitecte Sr. David Juárez Mateu de 
l’empresa JURI ARQ DOS, SL. 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals i 235 del 
Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obres de Reforma d’espai per Centre Empresarial i Tecnològic de 
l’Alt Pirineu i que té un import d’execució per contracte de 164.549,26 € (141.852,81 € més 
22.696,45 € d’IVA) redactat per l’arquitecte Sr. David Juárez Mateu. 
 
Segon.  Exposar al públic pel termini de trenta dies per tal que es puguin presentar al·legacions i/o 
suggeriments, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP i al taulell d’anuncis 
de la corporació, fent constar que cas que no se'n presentin es considerarà aprovat definitivament. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
8. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA LICITAC IÓ DE L'OBRA DE REFORMA 
D'ESPAI PEL CENTRE EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC DE L'AL T PIRINEU. 

 
 Núm. exp. CPN 2010/4 

 
Projecte de reforma d'espai pel Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu : Plec de 
clàusules i acord de contractació. 
 
Aprovat inicialment el projecte de l'obra de Reforma d’espai per Centre Empresarial i Tecnològic de 
l’Alt Pirineu - (Exp. SEC 2010-1), redactat per l’arquitecte Sr. David Juárez Mateu de l’empresa 
JURI ARQ DOS, SL, amb un pressupost cent seixanta-cinc mil cinc-cents quaranta-nou euros amb 
vint-i-sis cèntims 164.549,26 € (141.852,81 € més 22.696,45 € d’IVA).  
 
El Consell Comarcal té previst realitzar l’obra indicada amb l’objectiu de poder emplaçar el Centre 
Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, i així poder convertir aquest espai en un vertader centre 
de promoció econòmica, de creixement empresarial i de referència, tant en l’àmbit  tecnològic com 
d’innovació, de l’Alt Pirineu.  
 
N'han emès informes favorables els serveis tècnics d'aquesta corporació, la Intervenció de Fons i  
la Secretaria d'aquest Ajuntament.   
 
Atès que aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament  normal de les obres.  
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Atès que s'ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa. Atès el 
disposat als articles 155.d), 161.3 i 162 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 de 
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer . Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la  
contractació de l'obra “Reforma d’espai per Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu” per 
procediment negociat amb publicitat al perfil contractant. 
 
Segon . Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules administratives 
particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Perfil de la corporació com a contractant, perquè es 
puguin presentar reclamacions, el quals es quedarà automàticament elevat a definitiu si no se’n 
presenten.  
 
Tercer . Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
concurs pel procediment negociat amb publicitat al perfil contractant l'obra titulada Reforma d’espai 
per Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, i invitar expressament les empreses següents: 
G-DOS constructors.pirineu, SL, Pirinenca XXI de serveis, SL; Ribalta i fills, SA, La Caubella, SL, 
Ramón Galí Gabriel, Gonfer, Constructora Orgelia, Stiu 2000, Àmbit Líder i Obres i Serveis la Seo, 
SL, deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les 
raons per la seva acceptació o refús. 
 
Quart . Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 164.549,26 € (141.852,81 € més 
22.696,45 € d’IVA). 
 
Cinquè.  Delegar al Sr. President del Consell la competència per a adjudicar definitivament la 
contractació i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a 
la tramitació i l'execució d'aquests acords.  
 
 
9. DECLARACIÓ DE BCIL DEL PARC D'ESCULTURES "LABERI NT MÀGIC". 

 
Núm. exp. BCL 2009/5 

 

Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de parc d 'escultures "laberint màgic" del municipi 
del Pont de Bar. 
 
L’Ajuntament de Pont de Bar va sol·licitar, en data 10 de juny de 2009, la declaració de bé cultural 
d'interès local del Parc d'escultures "Laberint màgic",  titularitat dels hereus del Sr. Claudio Olm 
Besolí. 
 
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 “Laberint Màgic “ és un projecte que ha suposat un volum de treball poc 
habitual per una obra de creació contemporània a la comarca, tenint en compte que totes les 
tasques les ha dut a terme una persona en solitari per a fer una creació que cal considerar com 
l’obra d’una vida (un total aproximat de 600 escultures fixes sobre un territori d’unes 10 hectàrees). 
 
A banda de l’esforç personal de l’autor, el parc d’escultures destaca sobretot per ser fruit de la 
concepció i l’execució d’un gran projecte coherent de producció escultòrica plenament integrat dins 
dels corrents contemporanis d’aquest art, que integra el Land Art, el primitivisme i altres estils, a 
una escala i amb uns resultats mai vistos a la comarca de l’Alt Urgell 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa la catalogació 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 Parc d'escultures "Laberint màgic": 
 
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 aquest acord a l’Ajuntament de Pont de Bar i als hereus del Sr. Claudio Olm 
Besolí. 
 
 
10. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DEL VIL AR DE CABÓ. 

Núm. exp. BCL 2010/1 
 
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de esglés ia de Sant Miquel del Vilar de Cabó del 
municipi de Cabó. 
 
L’Ajuntament de Cabó va sol·licitar, en data  26 de novembre de 2009, la declaració de bé cultural 
d'interès local de l’Església de Sant Miquel del Vilar de Cabó, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
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 l’església de Sant Miquel del Vilar de Cabó és un bon exponent de 
l’adaptació de l’arquitectura romànica a les noves necessitats litúrgiques, estètiques i socials al 
llarg de temps dins d’un mateix emplaçament, a través d’una o diverses reformes dutes a terme en 
algun moment indeterminat, possiblement de l’edat moderna, que culminen amb la construcció de 
la rectoria adossada i la necessitat d’integrar una sèrie de solucions constructives que li aporten un 
aspecte força particular.  
 
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 l’Església de Sant Miquel del Vilar de Cabó. 
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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 aquest acord a l’Ajuntament de Cabó i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
11. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA SANT CLIMENT DE CAVA. 

Núm. exp. BCL 2010/2 
 
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de esglés ia de Sant Climent de Cava del municipi 
de Cava. 
 
L’Ajuntament de Cava ha sol·licitat, en data 27 de gener de 2010, la declaració de bé cultural 
d'interès local de l’Església de Sant Climent de Cava, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
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 edifici que concentra uns valors arquitectònics singulars basats en 
una rusticitat constructiva i una línia simple i funcional molt lligada a unes formes tradicionals 
sòlidament implantades a la zona 
 
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 l’Església de Sant Climent de Cava. 
 
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 aquest acord a l’Ajuntament de Cava i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
12. DECLARACIÓ BCIL SANTUARI DE BOSCALT. 

Núm. exp. BCL 2010/3 
 
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local del Santu ari de la Mare de Déu de Boscalt del 
municipi de Cava. 
 
L’Ajuntament de Cava ha sol·licitat, en data 27 de gener d’enguany, la declaració de bé cultural 
d'interès local del Santuari de la Mare de Déu de Boscalt,  titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 



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 el santuari de la Mare de Déu del Boscalt és un edifici que concentra uns 
valors arquitectònics singulars, i durant molts segles- i encara en la actualitat- determinades formes 
de devoció popular, molt lligades a la imatge de la Mare de Déu, tot i que també amb alguna 
escletxa de paganisme - les atribucions màgiques del boix del Boscalt – que es manifesten des 
d’almenys la fi de l’edat mitjana, a través d’unes formes de sociabilitat plasmades en els aplecs 
que, tradicionalment, han atret els veïns d’una rodalia ampla i, fins i tot, del vessant sud de la Serra 
del Cadí. 
 
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 Santuari de la Mare de Déu de Boscalt. 
 
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 aquest acord a l’Ajuntament de Cava i al Bisbat d’Urgell. 
 
 

Comissió d' Atenció a les persones  

 
13. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER  LA COORDINACIÓ DE 
SERVEIS SOCIALS. 
 
El President dona la paraula al conseller responsable de serveis socials, Sr. Cequiel, per a la 
presentació del contingut de la proposta. 
 
El Sr. Cequiel explica que el contingut del conveni proposat vé a ser com el de l’any passat i 
mentre duri la situació d’excedència de la coordinadora de l’Ajuntament de la Seu i en tant les 
tasques d’assistència social primària no siguin assumides pel nou Consorci d’Atenció a les 
Persones. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i recorda que els diferents convenis que 
s’han proposat per aquest tema s’han votat sempre en contra i ara també ho faran, tot i que en 
relació al de l’any passat s’aprecia que hi consta la dotació econòmica. Manifesta que hi ha 
situacions transitòries que s’estan esdevenint fixes i de dues places ara se n’han fet, a la pràctica, 
una amb tot el que això suposa. Alegant el que ja es va dir altres anys creuen que es necessiten 
dues persones i per altre banda creuen que si l’Ajuntament de la Seu té problemes de personal 
se’ls ha de solucionar ell mateix, sense treure que en moments puntuals es puguin arreglar certes 
coses, però en aquest moment hi ha prou feina per fer jornada sencera al Consell Comarcal i a 
l’Ajuntament i per tant s’ha de buscar una solució definitiva. 
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El Sr. Cequiel explica que pensen que en el termini d’un mes o cap a finals de març es podria 
posar endegar el Consorci i el nou local de serveis socials i que aleshores potser el tema de la 
coordinació serà diferent. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que no sap si aquesta afirmació l’ha de tranquilitzar o no. Exposa que del 
seu grup hi ha una persona que és membre del Consorci i que ara encara no se sap quin és el 
plantejament ni quan serà la unificació. En tot cas serà un tema a resoldre quan es vagi al 
Consorci i s’hi hauria de reflexionar abans, parlar-ne i que el seu representant hi pugui participar. 
 
El president assumeix la responsabilitat de convocar el Consorci quan estiguin acabades del tot les 
instal·lacions i fer-hi una visita “in situ” i en breu parlar-ne. Pel que fa al servei al Consell Comarcal 
creu que no se n’ha ressentit sinó que s’estan creant sinèrgies favorables. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2010/4 
 
Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per la coordinació de Serveis Socials. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal col·laboren en les polítiques i la prestació del 
servei d’assistència social del municipi de la Seu d’Urgell i de la comarca de l’Alt Urgell. Tanmateix, 
per tal de col·laborar per a una adequada prestació dels servei a tots els nivells, és del tot 
necessària la concreció de la dedicació i el finançament per a la coordinació dels serveis socials 
pel temps que duri la baixa per maternitat de la seva titular. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal aporta la coordinació dels serveis socials a nivell comarcal, que 
es personifica en la Sra. Dolors Farràs, i que ostenta el càrrec de coordinadora de Serveis Socials, i 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també té creada la figura de coordinador de serveis socials, la titular 
de la qual es troba en situació d’excedència, fet pel qual és necessari que es continuïn desenvolupant 
les tasques que duia a terme. 
  
Donat que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell col·laboren en les 
polítiques i la prestació dels serveis socials al municipi de la Seu d’Urgell i a tota la comarca de l’Alt 
Urgell, i tenint en compte, per una banda, la possibilitat que es coordinin els dos serveis per la 
mateixa persona, la temporalitat de la situació i mostrada la conformitat per part del personal del 
Consell Comarcal, i per l’altra, que per aquest any està prevista la ubicació conjunta dels serveis 
socials en un mateix espai a l’edifici del Centre Cívic el Passeig. 
 
Atès el disposat a l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 11 membres presents de  
CIU, ERC i PP i els vots en contra dels 6 membres del PSC-Prgrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que regula la coordinació dels 
Serveis Socials, la vigència del qual queda fixada pel 31 de desembre d’enguany i, en tot cas, per la 
data en la qual es realitzi la transferència de Serveis Socials al Consorci d’Atenció a les Persones. 
 



Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
14. CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS SOCIALS 2010. 
 
El Sr. Cequiel exposa breument el contingut de la sol·licitud de contracte programa. Explica també 
que hi ha certs programes que abans existien i ara no i que hi ha diverses reunions pendents amb 
l’ACM i el DASC per veure com es pot fer i reclamar la seva inclusió. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i explica que el seu grup han estat donat-hi voltes i anuncia el vot 
d’abstenció perquè el plantejament de fons de cap a on es va no hi estan d’acord. Entenen que ara 
hi ha una situació crítica i hi ha urgència i per tant tot i que no es posaran d’acord no hi votaran en 
contra. Demana saber quan costarà posar en marxa el Consorci, tant per despeses de personal, 
com de manteniment i de secretaria i intervenció. Considera que aquestes despeses en tot cas 
s’han de quantificar perquè si de l’import de 1,2 milions d’euros s’ha de retallar per pagar despesa 
estructural no anem bé. Considera que els diners s’han de destinar a ajuts directes i ara és una 
àrea molt sensible i no veuen les ganes d’aproximació. Manifesta també que ha tingut molt poc 
temps per mirar-se’l. 
 
El Sr. Cequiel respon que hi hagi Consorci o no aquesta proposta s’ha de fer i és el que se sol·licita 
des del Consell Comarcal. Creu que un dels arguments a favor del Consorci és precissament que 
el pressupost es podria rentabilitzar millor unint dues forces, en aquest cas Ajuntament de la Seu i 
Consell Comarcal, tot i que la proposta d’acord que es proposa al Ple és independent del fet que hi 
hagi Consorci o no.  
 

Núm. exp. CNV 2010/3 
Aprovació del contracte Programa Serveis Socials 20 10 
 
Cada any s’ha de presentar al Departament d’Acció Social i Ciutadania  (DASC) els projectes 
d’interès en matèria de Serveis Socials, Immigració, Infància i Adolescència i Polítiques familiars 
per a ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens locals 
supramunicipals, i els quals s’integraran, com a protocol addicional per l’any 2010, al contracte 
programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el DASC i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social subscrit l’any 
2008. 
 
Per a l’any 2010 es proposa sol·licitar els mateixos projectes que durant l’any 2009 i que a 
continuació es relacionen:  
 

CONCEPTE PRESSUPOST  
 IMPORT SOL·LICITAT 

Professionals (6 Treballadores Socials i 3 
Educadores Socials) 

372.652,00 € 

Servei d’ajuda a domicili de caire social 422.500,00 € 
Servei d’ajuda a domicili per a la dependència 21.888,91 € 
Programa de centres oberts 64.918,74 € 
Programa diürn preventiu (programa marc per 
infants, adolescents i joves) 

46.210,74 € 
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Sistema de resposta urgent per a dones que es 
troben en situació de violència de gènere i els 
seus fills i filles 

23.000,00 € 

Servei de transport adaptat 45.092,34 € 
Servei d’atenció precoç 183.111,35 € 
Activitats formatives 6.000,00 € 
Immigració   
Accions d’orientació laboral i assessorament 
jurídic en matèria d’estrangeria 

18.889,53 € 

Servei de traductors 700,00 € 
Reforç de català en el lleure 2.500,00 € 
Tècnic en polítiques migratòries 33.919,94 € 
Curs de gerontologia i atenció sanitària 3.250,00 € 
Aprenem a aprendre 4.500,00 € 
Connectat Jove 2.100,00 € 
Prevenció i atenció a famílies amb problemàtica 
socioeconòmica 

15.000,00 € 

Ludoetnia d’estiu 600,00 € 
Contes arreu del món 3.000,00 € 
Tallers per pares i mares 2.500,00 € 
Taller de fotografia 500,00 € 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 11 membres presents de  
CIU, ERC i PP i l’abstenció dels 6 membres del PSC-Prgrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la sol·licitud de presentació al Departament d’Acció Social i Ciutadania dels 
projectes d’interès en matèria de Serveis Socials, Immigració, Infància i Adolescència i Polítiques 
familiars per a l’any 2010 en aplicació del Contracte Programa.  
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.  Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 

Punts d'urgència  

 
15. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ LEADER AL CONSORCI ALT  URGELL - CERDANYA. 
 

 Núm. exp. SUB 2010/5 
Sol·licitud subvenció LEADER - Camí de Sant Jaume. 
 
Per l’ORDRE AAR/562/2009, de 23 de desembre, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts 
per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al 
període de programació 2007-2013, i es va obrir convocatòria per a l’anualitat 2010. 



 
La mesura 323 preveu el finançament de projectes d’inversió que generin activitat econòmica i 
serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions 
no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona 
d’actuació i creïn sinèrgies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader. 
 
El Consell disposa d’un projecte per a “Recuperació del camí de Sant Jaume : Promoció i 
divulgació del camí de Sant Jaume per l’Alt Urgell” 
 
S’ha redactat la documentació tècnica necessària per a la seva presentació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte  i la despesa per import de 332.815,53 €. 
 
Segon.   Sol·licitar una subvenció al Consorci Alt Urgell – Cerdanya en el marc de la mesura 323 
Conservació i millora del patrimoni rural, per a la realització del projecte  per import de 212.815,53 
€, per import i que representa un 63,94%    
 
Tercer.  Trametre la documentació al Consorci GAL Alt Urgell- Cerdanya. 
 
 
16. ACORD SOBRE LES VEGUERIES. 
 
El president presenta l’acord de la Junta de Portaveus de 30 de desembre de 2009 referen al tema 
de la divisió territorial de Catalunya en vegueris i proposa que sigui ratificat pel Ple del Consell 
Comarcal. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i manifesta que voldria incloure algun matís 
atès que no sabia que aquest punt s’elevaria a Ple avui. En primer lloc manifesta que tothom que 
llegeix el diari pot veure la indignació amb algunes declaracions de gent de tots els partits polítics i 
en aquest sentit creu que està bé que hi hagi un posicionament a nivell de la comarca però que 
potser també estaria bé que hi hagués un lideratge més actiu per part de la mateixa comarca 
perquè sembla que ens hi juguem el ser o  no ser. Ara sembla que allò que havia estat sempre clar 
de l’Alt Pirineu ara no ho està tant. Creu que s’ha de buscar la manera de manifestar una actitud 
decidida perquè no s’entendria la divisió territorial sense comptar amb la gent del territori. Posa per 
exemple les declaracions de l’alcalde de Lleida o del president de la Cerdanya, i creu que s’haurien 
de buscar aliats per neutralitzar les veus crítiques i per trobar el punt en comú per fer el camí tal 
com feia el president Pujol. 
 
El president demana excusa pel fet que no constès a l’ordre del dia. Manifesta que sembla que el 
Conseller de Governació, Sr. Ausàs, està satisfet tot i les veus discordants com la de l’alcalde de 
Lleida i altres. Posa de relleu que d’entrada com a president de la institució del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell no en volia fer una bandera però si es creu que és bó de fer-ho per ell serà una 
satisfacció perque defensaria allò en el que creu. 
 
 

 Núm. exp. PRS 2010/2 
Acord sobre les vegueries. 

Trenta anys d’exercici ple de la democràcia fonamenten amb escreix que el nostre país tingui la 
seva pròpia divisió administrativa, fet, que des de la comarca de l’Alt Urgell, es contempla com a 
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imprescindible per aconseguir el desitjat i necessari reequilibri territorial de Catalunya, tal com 
contempla l'Estatut. 

La comarca de l’Alt Urgell també vol manifestar el seu desig de solidaritat amb els altres municipis i 
les comarques de l'Alt Pirineu i, amb tot el respecte que calgui per a la seva pròpia autonomia, 
amb el territori d'Aran. Junts podem impulsar més fàcilment els ambiciosos projectes globals de 
futur que necessita aquesta part tan important del Pirineu català. 

Vist l’acord de la Junta de Portaveus del Consell Comarcal de 30 de desembre de 2009 i sotmesa 
la proposta a votació,  

Per unanimitat dels membres presents: 

Primer.  La seva plena adhesió a la proposta de la nova divisió administrativa de Catalunya en 
vegueries. És en aquest sentit que advoca pel debat parlamentari i l'aprovació de la Llei de 
l'Organització Veguerial de Catalunya presentada per la Conselleria de Governació.  

Segon.  Traslladar aquest acord al proper Consell d’Alcaldes, a la resta dels Consells Comarcals 
que conformen la futura vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
als grups parlamentaris. 

 
17. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna 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. 138 al 161 de 2009 i de 1 al 12 de 2010 compresos entre els dies 18 de 
desembre i la data d’avui. 

•  
• Resolucions  : núm. 64 a la 66 de 2009 i de la 1 a la 4 de 2010 entre els dies 18 de 

desembre i la data d’avui. 
 
 
18. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa de la visita del President de la Diputació a Coll de Nargó. 
 
El president informa de la visita dels alcaldes de la comarcal al Pais Basc per veure 
infraestructures sobre biomasa forestal i la seva gestió aplicada, així mateix explica que es farà 
una visita al sud de França pels mateixos motius en el marc del projecte Dinaforest. 
 
 
19.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 



El Sr. Fiol, alcalde d’Organyà, manifesta la seva preocupació per la concurrència del Consell 
Comarcal al programa Leader. 
 
El president li respon que el Consell ha presentat el projecte pel cas que quedessin fons alliberats 
de la part privada i que en tot cas enten que hi ha presentats els projectes de l’Ajuntament de Coll 
de Nargó i del mateix Ajuntament d’Organyà que tenen força entitat. En tot cas explica també que 
qui resol és el Departament d’Agricultura. 
 
 
20. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap prec ni pregunta presentats no es demana cap paraula. 
 
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 
 


