
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2010/2 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  Dijous, 8 d'abril de 2010 
Durada:  de les 20:00 a les 20:40 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 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Òscar Ordeig Molist, conseller 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sra. Joaquim Pascuet Mollet, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Il·lma. Sra. M Carme Valls Piera, Ajuntament de Josa i Tuixén 
Il.lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 



 

S’incorporen durant la sessió: 

Sr. 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. Designació del Sr. Joaquim Pascuet Mollet membre de les Comissions Informatives: ratificació 
de Decret. 

3. Delegació puntual de representant: ratificació de Decret. 
4. Pròrroga del Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al servei d'assessorament jurídic 

als ajuntaments de la comarca i proposta per prorrogar les adhesions dels ajuntaments. 
5. Aprovació de les bases per a la contractació d’una operació de tresoreria. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

6. Conveni amb el Departament de Medi Ambient per a l'Oficina Local d'Habitatge 2010. 
7. Conveni amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per a la tramesa d'informació sobre camins. 
8. Declaració de BCIL Església de Sant Genís del Querforadat. 
9. Declaració de BCIL Església Sant Martí d'Ansovell vell. 
10. Declaració de BCIL Església de Sant Martí d'Ansovell. 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

11. Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a 
la gestió de l'Oficina Jove. 

12. Conveni amb l’Associació Coordinació Rural de Catalunya per a l’extensió del Servei de 
Voluntariat Europeu. 

13. Addenda al Conveni amb el Departament d'Educació per a l'actualització dels recursos 
econòmics per als serveis d'ensenyament: ratificació de Decret. 

14. Pròrroga del Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i l'Associació ASPID per a la inserció 
laboral de persones amb discapacitats. 

 
15. Moció de Presidència:  Consulta sobre la independència. 
16. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
17. Informes de Presidència. 
18. Torn obert de paraules als alcaldes. 
19. Precs i preguntes. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova les actes de les sessions anteriors. 
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Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  
 

2. DESIGNACIÓ DEL SR. JOAQUIM PASCUET MOLLET MEMBRE  DE LES COMISSIONS 
INFOMATIVES: RATIFICACIÓ DE DECRET. 

 Núm. exp. SEC 2010/3 
Nomenament als diferents òrgans de l'ens. 
 
Es proposa al Ple que RATIFIQUI el decret 18/2010, de data 12 de febrer d’enguany, de 
designació del Sr. Joaquim Pascuet Mollet membre de la Comissió Especial de Comptes, de la 
Junta de Portaveus, de la Comissió de Govern i de les tres Comissions Informatives, en la part 
referent a aquesta darrera designació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres present, s’acorda: 
 
Únic.  Ratificar el Decret 18/2010, de 12 de febrer d’enguany, de designació del Sr. Joaquim 
Pascuet Mollet membre de les tres Comissions Informatives. 
 
 
3. DELEGACIÓ PUNTUAL DE REPRESENTANT: RATIFICACIÓ D E DECRET. 
 
Pren la paraula el president per explicar el contingut del punt. 
 
En torn de paraules als grups, la pren el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i manifesta que li 
sembla bé la delegació si no s’hi podia assistir i anuncia el vot a favor dels membres del seu grup. 
Demana que s’expliqui a la resta de consellers el què es parla en aquests organismes perquè dóna 
la sensació que s’assisteix a reunions com a actuacions aïllades i no hauria de ser així ja que per 
exemple en aquest cas tots els temes de promoció econòmica no poden quedar separats. Creu 
que estaria bé parlar-ne perquè es tingui en compte. 
 
El president està d’acord amb aquesta manifestació i proposa, com a millor lloc de debat d’aqeusta 
temes i informacio, la comissió informativa. 
 

 Núm. exp. PRS 2010/3 
ACORD  
 
En data 22 de març d’enguany es va dictar el Decret de Presidència 38/2010, el tenor literal del 
qual és el següent:  
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 38/2010 

Núm. expd.: PRS 2010/03 

Delegació puntual representant al Consell Rector de l Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida 
 



Per acord de Ple, de data 20 de desembre de 2007, es va designar al Sr. Marc Porta Fàbrega 
representant del Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida de 
forma permanent.  
 
S’ha rebut convocatòria del Consell Rector, indicat a l’antecedent, que ha de tenir lloc el dia 23 de març 
d’enguany a les 10:00 hores al Palau de la Diputació. 
 
Davant la impossibilitat per assistir a la reunió convocada, per part del Sr. Marc Porta, per la 
coincidència d’actes i reunions, i en ús de les facultats d’urgència d’aquesta presidència,   
 
HE RESOLT: 
 
Primer.   Delegar l’assistència al Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Lleida, convocat pel dia 23 de març a les 10:00 hores al Palau de la Diputació, al Sr. Antoni 
Casanovas Alís, vicepresident primer del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació 
de Lleida. 
 
Tercer.  Ratificar aquest Decret al proper Ple.” 
 
Sotmesa la proposta de ratificació al Ple aquesta s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
4. PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER AL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC ALS AJUNTAMENTS DE LA COMAR CA I PROPOSTA PER 
PRORROGAR LES ADHESIONS DELS AJUNTAMENTS. 
 
El president presenta el contingut de la proposta de prorroga del conveni i fa esment del resultat 
satisfactori del servei que s’ha prestat aquest any. Explica també el sistema de finançament de la 
despesa que es reparteix en un terç el Consell Comarcal, un terç l’Ajuntament de la Seu i un terç la 
resta dels ajuntaments de la comarca adherits segons població.  
 
Pel grup del PSC-Progrés pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que una part de la filosofia del 
conveni la poden compartir en el sentit que es dota als ajuntaments de serveis, però a la pràctica la 
valoració de seu grup va en el sentit de creure que s’ha de millorar. No entenen perquè no es fa un 
concurs per per licitar el servei i no es demana alstres propostes econòmiques per buscar millor 
preuu, tot i que a nivell de procediment no s’hi estigui obligat. Creu que el 2009 han trobat a faltar 
que aquests advocats pugin al territori i es vegin amb els alcaldes perquè aquests, que ja tenen 
molta feina, no s’hagin de desplaçar. Creuen que es podria concretar un dia a la setmana per 
poder fer consultes presencials enlloc de fer-les per telèfon o per mail, tot i que hi hagi el cost del 
desplaçament. Pel que fa al finançament creuen que el Consell Comarcal hauria de pagar una 
mica més perquè a última hora el Consell ha de prestar aquests serveis. Enten que hi ha 
ajuntaments que paguen molt poc però alguns que paguen cap a 600 € els hi surt una mica cara 
cada consulta. Anuncia el vot d’abstenció dels membres del seu grup. 
 
El president explica que aqeusta proposta de pròrroga del conveni per assessoria jurídica als 
ajuntaments dóna compliment a una sol·licitud del Consell d’Alcaldes. Explica que es va parlar amb 
la Diputació per ampliar el servei però no ha estat possible. D’entrada la proposta de repartiment 
del cost pels terços explicats abans es va veure correcte i va semblar justa ja el 2009. En aquest 
sentit el que més paga és l’Ajuntament de la Seu i dels adherits el que volta els 600,00 € és el 
d’Oliana. Pel que fa a la possiblitat de demanar pressupostos a altres despatxos d’advocats no li 
sembla malament però es va demanar en aquest despatx perquè ja assessorava al 50% dels 
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ajuntaments de la comarca, i per això mateix es proposa la renovació. De cara al 2011 es pot 
intentar demanar més ofertes. Així mateix explica que hi ha ajuntametns que han fet mes consultes 
que d’altres però que en general el grau de satisfacció sembla ser bó. 
 
 
ACORD  
 
PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’U RGELL PER AL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC ALS AJUNTAMENTS DE LA COMAR CA I PROPOSTA PER 
PRORROGAR LES ADHESIONS DELS AJUNTAMENTS 

Núm. exp. CNV 2010/11 
 

El Consell d’Alcaldes en sessió de data 24 de juliol de 2008 va proposar la disposició d’un servei 
d’assessorament jurídic, i el Ple en data 9 d’octubre de 2008 va aprovar el conveni marc per la 
servei d’assessoria jurídica als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.  
 
El punt cinquè del conveni establia de durada i vigència del servei fins el 31 de desembre de 2009, 
amb esment de que el conveni pot ser prorrogat.  
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per majoraia absoluta amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i d’ERC i l’abstenció 
dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
 
Primer.  Prorrogar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al servei d’assessorament 
jurídic als ajuntaments de la comarca per un  any. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.  Fer extensiu aquest acord a la resta d’Ajuntaments de la comarca per tal que puguin 
adherir-se a la pròrroga del conveni. 
  
 
5. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’U NA OPERACIÓ DE 
TRESORERIA. 
 
El president presenta el contingut de la proposta per a la concertació de dues pòlisses de 500.000 
€ que sumarien un total d’import per pòlissa de 1.000.000 €. Així mateix posa de manifest que la 
capacitat econòmica per acudir a la pòlisa se xifra en 1.334.000 €. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i manifsta que en coherència amb la 
votació al pressupost i entenent la situació crítica en què ens trobem en què els diners arriben tard 
in’arriben menys i, tot i les controvèrsies per algunes inversions pressupostades i que no 
comparteixen, votaran en sentit d’abstenció. Manifesta que fa un any hi havia tresoreria suficient i 



ara s’ha d’anar al tanto amb el límit màxim de l’endeutament i s’han de vigilar els terminis de 
pagament i de cobrament. 
 
El president posa de relleu que el tema econòmic no està bé, literalment diu que la cosa està 
fotuda, però vol aclarir que aquesta pòlisa no preveu finançar despesa d’inversió sinó despesa per 
circulant perquè sinó s’hauria d’anar al prèstec. 
 
ACORD 
 
APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
TRESORERIA 

Núm. exp. INT 2010/19 
 
Atesa la proximitat del venciment de les dues pòlisses de crèdit concertades per la corporació l'any 
2009.  
 
Vist l’informe de la comissió informativa de Governació, Finances i Cooperació Municipal. 
 
Per majoraia absoluta amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i d’ERC i l’abstenció 
dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
  
Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació d'operacions de 
crèdit a curt termini per import de 1.000.000,00 € que s’instrumentarà en dues pòlisses de 
500.000€. 
 
Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca a través de les oficines 
obertes a la Seu d’Urgell la presentació de propostes per ambdues pòlisses 
 
Tercer.  Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la contractació 
d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la.  
 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 
6. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT PER A  L'OFICINA LOCAL 
D'HABITATGE 2010. 

Núm. exp. CNV 2010/6 
 
Aquest conveni té com a finalitat establir els termes i les condicions de la col·laboració per la gestió 
de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit comarcal, i amb 
la finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l’habitatge, en 
el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell es compromet a mantenir el mateix import i condicions que en 
el conveni de 2009. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i 
d’ERC i dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
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Primer.  Aprovar el Conveni amb Departament de Medi ambient per a l’Oficina Local d’Habitatge 
2010. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a la Secretaria general d’habitatge del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.  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. 
 
 
7. CONVENI AMB L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA PER A LA TRAMESA 
D'INFORMACIÓ SOBRE CAMINS. 

Núm. exp. CNV 2010/7 
 
Aquest conveni té com a finalitat que L’ICC, que ja ha iniciat la preparació per a la publicació de la 
segona versió del mapa topogràfic de Catalunya 1:25:000, sèrie que parteix de la base cartogràfica 
de Catalunya. L’ICC per l’exercici de les seves funcions de producció cartogràfica, es compromet a 
incorporar a la seva cartografia, la informació associada a la xarxa de camins facilitada per CCAU, 
amb l’objectiu de completar i enriquir la informació geogràfica cartografiada.  Pel que fa al CCAU 
es compromet a facilitat a l’ICC la informació sobre la xarxa de camins i la seva caracterització, 
d’acord amb les especificacions pactades i que consten a l’annex tècnic del conveni.  
 
El CCAU es compromet a lliurar la informació en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la 
data de signatura del Conveni. El CCAU rebrà una compensació econòmica, que es farà efectiva a 
la finalització de cada full (MTC25) o fulls en funció de part proporcional revisada tal i com 
s’especifica en el conveni. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i 
d’ERC i dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya per a la tramesa d’informació 
associada a la xarxa de camins. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Institut Cartogràfic de Catalunya per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.  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. 
 
 
 
8. DECLARACIÓ DE BCIL ESGLÉSIA DE SANT GENÍS DEL QU ERFORADAT. 
 



El president presenta el resum dels tres bens culturals d’interès locals que es proposa que s’acordi 
avui la seva declaració. 
 
Pren la paraula el Sr. Isern del grup del PSC-Progrés i pregunta per si existeix un inventari dels 
BCILs que s’han aprovat fins ara i proposar fer-ne una difusió com a catàleg. 
 
El president explica que la relació de tots els BCILS declarats fins ara existeix i que aquestes 
declaracions estan registrades al Departament de Cultura de la Generalitat (DG de Patrimoni). 
Explica que la difusió que se n’ha fet fins ara està centrada bàsicament a través de la “Via 
Romànica” i no com a BCILs concretament. Explica també que a la comarca hi ha uns 160 
elements susceptibles de ser BCLIS i que d’aquests se n’han declarat uns 90. Explica també que 
s’ha parlat amb Mn. Mauri com a responsable de patrimoni del Bisbat d’Urgell i amb el tècnic 
comarcal de cultura per intentar valoritzar-los i fer-ne promoció, però que per això fa falta poder 
ensenyar-lo i obrir-los coordinant-se amb el Bisbat com a propietari de la majoria d’ells. Manifesta 
que el tema de fer un catàleg és un tema interessant a tenir en compte i en el qual s’hauria 
d’avançar. Proposa de parlar-ne amb més profunditat a la Comissió informativa. 
 
 

Núm. exp. BCL 2010/4 
DECLARACIÓ BCIL SANT GENÍS DEL QUERFORADAT 
 
L’Ajuntament de Cava ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de Església de Sant 
Genís del Querforadat, 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 Genis del Querforadat és un edifici que concentra uns 
valors arquitectònics singulars, basats en una rusticitat constructiva i una línia simple i funcional, 
molt lligada amb unes formes tradicionals sòlidament implantades a la zona, tot i que amb la 
voluntat d’integrar determinades formes de llenguatge estètic propi del segle XVIII. 
 
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. 
 
Per unanimitat dels membres presents amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i 
d’ERC i dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Genís del Querforadat. 
 
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 Cava i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
9. DECLARACIÓ DE BCIL ESGLÉSIA SANT MARTÍ D'ANSOVEL L VELL. 

 
Núm. exp. BCL 2010/5 
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DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA VELLA DE SANT MARTÍ D'ANSO VELL 
 
L’Ajuntament de Cava ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’Església vella de 
Sant Martí d'Ansovell,  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 vella de Sant Martí d’Ansovell, malgrat el seu estat ruïnós, és 
un edifici que concentra uns valors arquitectònics singulars, basats en el seu estil romànic del 
segle XII que exemplifica un art constructiu molt singular, com mai més no s’ha tornat a conèixer 
en aquesta zona dels Pirineus. 
 
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. 
 
Per unanimitat dels membres presents amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i 
d’ERC i dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església vella de Sant Martí d'Ansovell. 
 
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 Cava i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
 
10. DECLARACIÓ DE BCIL ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ D'ANS OVELL. 

 
Núm. exp. BCL 2010/6 

ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ D'ANSOVELL 
 
L’Ajuntament de Cava ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’Església de Sant 
Martí d'Ansovell, 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, Sant Martí d’Ansovell és un edifici que concentra uns valors 
arquitectònics singulars, basats en una rusticitat constructiva i una línia simple i funcional, molt 
lligada amb unes formes tradicionals sòlidament implantades a la zona, tot i que amb la voluntat 
d’integrar determinades formes del llenguatge estètic propi del segle XVIII.  
 



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. 
 
Per unanimitat dels membres presents amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i 
d’ERC i dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Martí d'Ansovell. 
 
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 Cava i al Bisbat d’Urgell. 
 
 

Comissió d' Atenció a les persones  

 
11. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIU TADANIA I L'AJUNTAMENT 
DE LA SEU D'URGELL PER A LA GESTIÓ DE L'OFICINA JOV E. 
 
Explica el contingut del punt la Sra. Pellicer, consellera responsable de Joventut, i fa esment del fet 
que és una addenda al conveni signat i a les seves dues parts: una primera que fa referència al 
canvi d’imatge de l’Oficina que va a càrreg de la Generalitat i una segons que contempla el 
finançament d’un tècnic laboral i d’un agent de salut i de l’import de despeses corrent que va a 
càrreg de l’Ajuntament de la Seu.  
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i anuncia el vot a favor dels membres del grup del PSC-Progrés. 
 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADA NIA I L'AJUNTAMENT DE LA 
SEU D'URGELL PER A LA GESTIÓ DE L'OFICINA JOVE  

Núm. exp. CNV 2010/8 
 
En data 28 d’octubre de 2008 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va signar un conveni de 
col·laboració amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a 
la gestió de l’Oficina d’Emancipació Jove. 
 
L’addenda estableix unes modificacions no essencials en la imatge gràfica de l’Oficina Jove, en 
l’aportació econòmica del Departament i en la forma de pagament  i justificació de les despeses. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i 
d’ERC i dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’addenda de modificació del Conveni per a la gestió de l’Oficina Jove. 
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Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament d’Acció Social i Ciutadania i a l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell. 
 
 
12. CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ COORDINACIÓ RURAL DE C ATALUNYA PER A 
L’EXTENSIÓ DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU. 
 
Explica el contingut del punt la Sra. Pellicer, consellera responsable de Joventut, i fa esment del fet 
que aquesta acció s’emmarca dins l’eix d’emancipació del Plan Comarcal. Explica també que el 
Consell Comarcal està fent els passos per ser entitat acreditada per acollir programes de 
voluntariat europeu i poder fer els intercanvis que s’hi previgin i per tant estan en tràmit de ser 
oficina receptora i enviadora de joves. Per aquest any es proposa signra conveni amb l’entitat 
CRUC en tant que ja estan acreditats i al ser del Solsonès son propers al nostre territori, la qual 
cosa ens permetrà anar agafant experiència en la difusió del voluntariat europeu per incentivar els 
joves a participar-hi i a realitzar tallers i altres accions. Pel que fa al finançament explica que anirà 
a càrrec de l’Associació CRUC  i que el Consell Comarcal s’haurà de fer càrrec de les despeses 
per material fungible. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC- Progrés i enten que la gent vindrà i explicarà la 
seva experiència i que els joves d’aquí podran anar a Europa. 
 
La Sra. Pellicer explica que aquesta és la finalitat i que de cara al 2011 es vol poder tenir el 
reconeixement d’entitat reconeguda per rebre i enviar joves. 
 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ COORDINACIÓ RURAL DE CATAL UNYA PER A L’EXTENSIÓ 
DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU 

Núm. exp. CNV 2010/10 
 
L’objecte del Conveni és regular la col·laboració entre l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i l’entitat CRUC 
en els programes i projectes que desenvolupin conjuntament per a donar a conèixer programes 
adreçats a joves de l’Alt Urgell a nivell europeu. 
 
Les accions que es preveuen a l’efecte són la realització de xerrades informatives; la col·laboració 
en projectes que es duguin a terme des de l’OJAU en l’àmbit europeu; la difusió del Servei de 
Voluntariat Europeu SVE i la coordinació de tallers adreçats a joves que impulsin i permetin el 
treball en xarxa. 
 
La vigència del conveni queda establerta fins el 31 de desembre d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i 
d’ERC i dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 



 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Associació Coordinació Rural de Catalunya (CRUC) per a 
l’extensió del Servei de Voluntariat Europeu (SVE) a l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Associació Coordinació Rural de Catalunya (CRUC) per al 
seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.  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. 
 
 
 
13. ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACI Ó PER A 
L'ACTUALITZACIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS PER ALS SER VEIS D'ENSENYAMENT: 
RATIFICACIÓ DE DECRET. 
 
El president presenta el contingut de l’addenda. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i ressalta l’increment de l’addenda 
econòmica en 30.000 € respecte el 2009 i manifesta que aquest fet permetrà mantenir les tarifes 
actuals. 
 
ACORD 
 

Núm. exp. CNV 2009/22 
 
En data 12 de març d’enguany es va dictar el Decret de presidència 35/2010 el tenor literal del qual 
és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 35/2010 

Núm. exp. CNV 2009/22 
 
Aprovació de l’actualització dels recursos econòmic s per als serveis d’ensenyament. 
 
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de 30 de juliol de 2009, va aprovar l’Addenda al 
Conveni amb el Departament d’Educació per a la delegació de competències quant a la gestió del 
servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament. 
 
La proposta inicial del document quantificava l’actualització dels recursos econòmics per a la gestió 
dels serveis indicats, per al curs 2009-2010, en 1.388.737,84 €. 
 
Atès que el document d’addenda definitiu, tramès per part del Departament d’Educació, contempla 
un augment de l’import del recursos econòmics inicialment previstos per la incorporació d’una 
dotació extraordinària, i els quals ascendeixen a 1.440.346,01 €. 
 
En ús de les facultats d’urgència d’aquesta presidència,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar l’actualització econòmica que es transferirà al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per 
import de 1.440.346,01 €, i que s’incorpora com a annex a l’Addenda de Conveni aprovada. 
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Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament d’Educació per al seu coneixement i efectes, 
juntament amb la tramesa de l’Addenda al Conveni degudament signada. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per al seu coneixement i ratificació.” 
 
Sotmesa la proposa a votació es ratifica per unanimitat dels 14 membres presents. 
 
 
 
14. PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU  D'URGELL I 
L'ASSOCIACIÓ ASPID PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE PER SONES AMB 
DISCAPACITATS. 
 
El president presenta el contingut de la proposta i fa esment del cost per cada un dels ens que es 
quantifica en 2.500 € cada un i a la satisfacció en el resultat, ja que s’està podent contractar gent 
amb discapacitat amb aquest assessorament. 
 
El Sr. Ordeig, pel grup del PSC-Progrés, explica que tot i que no recorda l’any d’inici d’aquest 
servei vol comentar que hi ha prevista una comissió de seguiment en el conveni per fer la valoració 
d’aquest i poder aportar aspectes a millorar, i que tot i que està segur que va bé, creu que s’hauria 
de renuir per no desinflar l’interès, i voldria que constès a la memòria aquesta valoració. 
 
El president respon que d’això se n’ha d’informar a la Comissió Informativa i per la informació de 
tots esmenta que fa uns cinc anys que es treballa en aquest tema amb ASPID. 
 
ACORD 
 
PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'U RGELL I L'ASSOCIACIÓ 
ASPID PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DIS CAPACITATS 

Núm. exp. CNV 2010/13 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en data 14 de febrer de 2008, va signar un Conveni amb 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida 
(ASPID) per a la inserció de persones amb discapacitat, tenint una vigència fins el 31 de desembre 
de 2008. 
 
El pacte novè preveu la pròrroga de l’esmentat conveni per períodes successius d’un any. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents amb els vots a favors dels 12 membres presents de CiU i 
d’ERC i dels 4 membres presents del PSC-Progrés s’acorda: 
 
Primer.  Prorrogar el Conveni per a la inserció de persones amb discapacitat per un any mes. 
 



Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a ASPID per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
15. MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA: CONSULTA SOBRE LA INDEPEN DÈNCIA. 

  
Núm. exp. PRS 2010/4 

Consulta sobre la independència 
 
S’exposa que s’ha presentat una proposta de Moció per part de la Plataforma l’Alt Urgell Decideix 
referent a les consultes populars sobre la sobirania de Catalunya, i es proposa elevar el document 
al Ple perquè acordi el que estimi convenient i es llegeix el literal del contingut. Un cop llegida la 
moció es procedeix a la seva votació i acord següent: 
 
 
“MOCIÓ QUE LA PLATAFORMA L’ALT URGELL DECIDEIX PRESE NTA ALS GRUPS DE CIU, 
ERC, PSC-PROGRÈS I PP DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT  URGELL PER DONAR 
SUPORT A LES  CONSULTES POPULARS 
 
Atès que diverses entitats alturgellenques, com a conseqüència  de la consulta efectuada a Arenys 
de Munt el dia 13 de setembre del 2009, s’han organitzat per promoure una consulta popular sobre 
la sobirania de Catalunya en diversos municipis de la comarca; 
 
Atès que la consulta d’Arenys de Munt es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus 
d’incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana, i que per tant la seva 
celebració a l’alt Urgell no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social; 
 
Atès que la participació en processos decisoris o organitzatius és un valor que cal preservar, i que 
si diverses entitats, associacions i persones de la comarca de l’Alt Urgell es troben per promoure 
un procés participatiu, la fi del qual no atempti contra els drets de les persones, l’obligació del 
Consell Comarcal, que promou la participació i la socialització de les persones, és donar-hi suport; 
 
Atesa la no-partidització d’aquest moviment cívic, i que el Consell Comarcal ha de restar al marge 
del procés, l’organització de la consulta ha de romandre a mans de la societat organitzada i al 
marge de les institucions; 
 
Atès que ja hi ha cinc ajuntaments de la comarca –la Seu d’Urgell, Organyà, Ribera d’Urgellet, les 
Valls de Valira i Coll de Nargó- que han donat suport a la celebració de les consultes populars, i 
que en aquests moments hi ha plataformes ciutadanes que treballen per fer el referèndum el 
pròxim 25 d’abril a la Seu, Castellciutat, les Valls de Valira i Oliana. 
 
Es procedeix a la votació ordinària que es fa a mà alçada i, per majoria, amb 14 vots a favor i dues 
abstencions, del Sr. Bonet i de la Sra. Sainz, s’acorda : 
 
Primer . Expressar el reconeixement a la plataforma L’Alt Urgell Decideix i a totes les que s’han 
constituït per a l’organització dels referèndums –Oliana Decideix, Castellciutat Decideix i Les Valls 
de Valira Decideix- i encoratjar-les perquè promoguin una consulta sobre la sobirania del nostre 
país. 
 
Segon.  Manifestar el respecte del Consell Comarcal a la idea de compartir projectes comuns per 
part de persones, entitats i associacions de procedències diverses perrò totes elles ubicades a la 
comarca de l’Alt Urgell. 
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Tercer.  Mantenir el Consell Comarcal al marge del procés de la consulta. 
 
Quart.  Declarar que els processos de participació ciutadana enriqueixen la societat, la humanitzen 
i la fan més democràtica.” 
 
 
16. 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. 13  al  40 de 2010 compresos entre els dies 12 de febrer i la data d’avui. 
 
• Resolucions  : núm. 5 a la 19 de 2010 entre els dies 18 de febrer i la data d’avui. 

 
 
17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president expressa el condol per la mort del pare del conseller comarcal Sr. Fermín Tordesillas 
Casals que es fa extensiu a tots els membres corporatius. 
 
El president explica que està oberta la convocatòria de subvencions del Pla extraordinari 
d’ocupacio : projecte impuls , i que des del Consell Comarcal s’aposta per tirar endavant un Pla de 
Digitalització documental que es coordinarà des de l’arxiu comarcal. En aquest sentit recorda que 
aquells ajuntament que es vulguin acollir han de fer arribar l’acord del seu plenari el més aviat 
possible. 
 
 
18. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
S’obre el torn de paraules als alcaldes i no se’n demana cap. 
 
 
19. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap prec presentat ni 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 
 


