
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2010/3 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 10 de juny de 2010 
Durada:  de les 20.15 a les 21.45    hores 
Lloc:  sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Sr. Ventura Roca i Martí, vice-president segon 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vice-president tercer 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Sr. 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. 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 
Sr. Joaquim Pasquet Mollet, conseller 
 
Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sr. Òscar Ordeig Molist, conseller 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 

Alcaldes presents: 

Il.lm. Sr. Antoni  Vilaginés Vila, Ajuntament d'Oliana 
Il.lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 
 



S’incorporen durant la sessió: 

Ningú 
 

 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Representació legal al recurs contenciós 195/2010: ratificació de Decret 
3. Addenda primera al Conveni amb el Consorci Alt Urgell XXI i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 

per a l'execució de la inversió de la subvenció FEDER- Eix 1- CETAP 
4. Proposta de participació de IAUSA en la societat de gestió de la planta de Biomasa. 
5. Delegació assistència al Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica: ratificació de 

Decret. 
6. Retribucions dels càrrecs electes 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

7. Addenda al Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Departament de Cultura per a la 
gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. 

8. Aprovació inicial del projecte d'obra de pavimentació i revestiment de cunetes del camí rural 
d'accés a Sallent des de les Masies de Nargó. Tram: Pk0+00 a Pk 2+900: ratificació de Decret. 

9. Aprovació inicial del projecte d'obres de reforç del ferm, revestiment de cunetes i col·locació de 
barana de seguretat al camí rural d'accés a l'Alzina: ratificació de Decret. 

10. Aprovació inicial del projecte d'obres de Reforma i adequació del local de Sant Sebastià per a 
sala de conferències, reunions i exposicions 

11. Declaració de BCIL de l'església de Sant Marçal de Vima. 
12. Declaració de BCIL de l'església de Santa Cecília d'Estamariu 
13. Declaració de BCIL de l'Església de Santa Eugènia d'Argolell 
14. Declaració de BCIL de l'Església de Sant Cristòfol de Vinyoles 
15. Declaració de BCIL del Pont del Molí 
16. Declaració de BCIL del Pont de l'Hoste  

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

17. Adhesió al programa europeu EURODESK: ratificació de Decret. 
18. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la regulació del Consorci d'Atenció a les 

Persones 
19. Conveni pel finançament de les proves de selectivitat 
20. Conveni de col·laboració educativa amb la Universitat de Lleida per a la realització de 

pràctiques tutelades en institucions 
21. Conveni de col·laboració educativa amb la Universitat Oberta de Catalunya per a la realització 

de pràctiques curriculars 
22. Addenda al Conveni per al desplegament del programa Xarxa d'Agents locals d'Igualtat 

PUNTS D'URGÈNCIA 

23. Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques pel Pla de serveis de 
transport de viatgers a l'Alt Urgell 

24. Conveni amb la Germandat de Sant Sebastià per la cessió d'us de la Sala de conferències i 
exposicions 
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25. Aprovació inicial del projecte tècnic: "Infrastructura tecnològica del CETAP: desplegament de 
fibra òptica i canvi d'ubicació d'un node de l'anella de fibra òptica", ratificació de Decret. 

 
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. REPRESENTACIÓ LEGAL AL RECURS CONTENCIÓS 195/201 0: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 

Núm. exp. SEC 2010/6 
Contenciós interessos de demora PASQUINA, SA 
 
El president del Consell Comarcal, en data 16 d'abril de 2010, va dictar Decret 42/2010, el tenor 
literal del qual és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 42/2010 

Núm. exp.: SEC 2010/6 

Recurs contenciós 195/2010 
 
Atès que per part de la mercantil PASQUINA, S.A. s’ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 
195/2010, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida. 
 
Atesa la necessitat que el CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL comparegui i es personi en tots els 
processos en els quals sigui part. 
 
En ús de les atribucions que m’atorga la Llei Comarcal de Catalunya, HE RESOLT:  
 
PRIMER.- Comparèixer i personar-se el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en l’esmentat recurs contenciós. 
 
SEGON.- Trametre l’expedient administratiu. 
 
TERCER.- Atorgar poder per a plets, per aquest i altres assumptes, als Lletrats Srs. Josep Lluís Rodríguez 
Ros, Josep Lluís Rodríguez García i Mª José Mosteirín López.  
 
I als següents Procuradors:  
 

- Procuradors de La Seu d’Urgell: Gabriel Torras Bagán; Mª Teresa Huerta Cardenes. 



 
- Procuradors de Lleida: Mª Angels Pons Porta; Carmen Gracia Larrosa; Mª Antonia Vila Puyol; 

Ricardo Palà Calvo. 
 

- Procuradors de Barcelona: Blanca Soria Crespo; Ángel Joaniquet Ibarz. 
 

- Procuradors de Madrid: Saturnino Estévez Rodríguez; Juan Carlos Estévez Novoa.” 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Únic.   Ratificar el Decret 42/2010 de 16 d’abril esmentat. 
 
 
3. ADDENDA PRIMERA AL CONVENI AMB EL CONSORCI ALT U RGELL XXI I 
L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER A L'EXECUCIÓ DE  LA INVERSIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ FEDER- EIX 1- CETAP 

Núm. exp. CNV 2009/36 
 

Aprovació de la primera addenda del Conveni per a l ’execució de la inversió de la subvenció 
FEDER Eix 1 - CETAP 
 
En data 20 de desembre de 2009 es va signar el conveni amb el Consorci Alt Urgell XXI i 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell pel finançament i execució de l’actuació Centre Empresarial i 
Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), cofinançada amb el programa FEDER, i la delegació de 
l’execució d’aquest programa al Consell Comarcal. 
 
L’objecte de la present addenda al conveni és concretar el règim de transferències i finançament i 
d’execució de les obres de l’actuació Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, amb una 
despesa elegible aprovada de 763.163,87 €, aprovat pel Conveni de 29 de desembre de 2009, 
entre les mateixes parts. 
 
L’ajut que rebrà el Consorci Alt Urgell XXI i  que executarà el Consell Comarcal totaliza el 75 % de 
la inversió prevista. Per tant i perl que fa l’Ajuntament es compromet a finançar el 25 % de les 
obres i inversions que es relitzin al si del CETAP. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la primera addenda del Conveni per a l’execució de la inversió de la subvenció 
FEDER Eix 1 – CETAP. 
 
Segon.  Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució al Consorci Alt Urgell XXI i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
4. PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ DE IAUSA EN LA SOCIETAT  DE GESTIÓ DE LA PLANTA 
DE BIOMASA. 
El presdient explica abastament el procés i la gestació del projecte per a fer una planta de 
biomassa i a continuació dóna la paraula als grups. 
 
La pren la Sra. Guiu en nom del grup del PSC-Progrés i manifesta que fora bó incorporar el tema 
de la funció sobre neteja de boscos i que es tingui en compte la importància que s’arribi a tots els 
boscos de tots els ajuntament de l’Alt Urgell i no només els que fossin comercials perquè son fàcils 
i més accessibles. Posa de relleu la importància que no es deixin de fer els més difícils d’accedir-hi 
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i si amb un any hi ha un objectiu i en queda algun per fer que l’any següent sigui el primer per tal 
que entrin tots a la roda. Pregunta també perquè el capital social és tant elevat si amb 3.000 € es 
pot constituir una societat limitada. 
 
El Sr. Fierro, president, manifesta que en un any segur que no es fan tots. Explica que la intenció 
és abastar tant el bosc públic com el bosc privat i que com a institució no es podrà posar enlloc 
sense el vist i plau del propietari, tant sigui un ajuntament o una EMD com un particular. L’objectiu 
últim seria actuar sobre tots però amb unes pautes clares. El naixement d’aquesta iniciativa sorgeix 
amb la subvenció FEDER que té el Consorci AUGEMA a partir de la qual es va evolucionant la 
idea fins arribar on som avui. L’empresa que es planteja crear ha de ser sostenible econòmicament 
i el primer any estan segurs que es trobarà la voluntad dels propietaris dels boscos. Com a 
filosofia, el fet de crear aquesta empresa no s’escapa dels objectius ni del Consell Comarcal ni 
d’IAU;SA, però el seu funcionament dependrà de totes les parts. 
 
LA Sr.a Guiu manifesta que els propietaris de sòl que siguin públics segur que hi voldran entrar. 
 
El Sr. Fierro, president, manifesta que segurament tots ho voldran però no està tant clar que algun 
no vulgui entrar-hi. El preu atorgat a l’estudi de viabilitat per tona de material a aportar a la planta 
sembla que és un preu correcte i per tant a partir d’aquest s’hauria d’escandellar els costos de 
gestió per fer-ho viable tot  
 
La Sra Guiu. Manifesta que l’objectiu no ha de ser només econòmic sinó també aconseguir que els 
boscos estiguin nets. 
  
 
ACORD 

 Núm. exp. PRS 2010/9 
 

Proposta de participació de IAUSA en la societat de  gestió de la planta de Biomasa: 
ENERFOREST,SL. 
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió de data 21 de desembre de 2006, va aprovar un conveni 
amb l’ICAEN per fer un estudi sobre al viabilitat d’una planta de biomassa a l’Alt Urgell. 
 
L’Assemblea General del Consorci Alt Urgell, gestió medi ambient, AUGEMA de data 5 de 
novembre de 2009, va resoldre acceptar la subvenció de 257.926,99 euros, per a l’operació 
Tractaments silvícoles als marges dels camins forestals per a la prevenció d’incendis a l’Alt Urgell, 
presentada en el programa FEDER, amb una inversió total de 515.853,97 euros.  
 
Donat que el sotabosc i la massa forestal de mida petita no és valoritzable econòmicament, la 
construcció d’una planta de biomassa és una oportunitat donar sortida tot aquest material, amb el 
conseqüent benefici econòmic per als propietaris, un 30 % dels quals són públics, així com per la 
creació de llocs de treballs, calculat en més de 100 persones.  
 
L’empresa pública comarcal Iniciatives Alt Urgell S.A., ha mantingut contactes amb l’empresa de 
tractament de biomassa Enerpellec, empresa amb una trajectòria solvent amb diferents plantes 
radicades en diferents llocs de la geografia espanyola, així com amb la Fundació de Caixa 



d’Estalvis de Catalunya propietària de la major finca forestal de la comarca, amb un interès 
mediambiental, social i econòmic en aquest tema.  
 
De les converses amb aquestes entitats es desprèn l’interès per la construcció d’una planta de 
biomassa en la nostra comarca, per la producció de flocs, pèllets i per la generació elèctrica. En 
una primera fase, es preveu la constitució d’una societat amb un capital social inicial 150.000,00 €, 
participada en 40 % per Enerpellec, un 40 % per la Fundació de Caixa Catalunya, un 5 % per la 
societat Forestal Essain SL, i hi ha la proposta que Iniciatives Alt Urgell S.A., participi amb un 
import de 22.500,00 €  que representa un 15% del capital social. 
  
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres present, s’acorda: 
 
Únic.  Autoritzar la participació de l’empresa pública comarcal Iniciatives Alt Urgell S.A. en la nova 
societat per construcció d’una planta de biomassa Enerforest, SL, amb una participació inicial de 
22.500,00 € corresponent al 15 % del capital social de la societat a constituir i aprovar-ne els 
Estatuts. 
 
 
 
5. DELEGACIÓ ASSISTÈNCIA AL CONSELL RECTOR DEL PATR ONAT DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA: RATIFICACIÓ DE DECRET. 

 Núm. exp. PRS 2010/7 
 
Delegació assistència Consell Rector Patronat Promo ció Econòmica Diputació 
 
El president del Consell Comarcal, en data 14 de maig de 2010, va dictar Decret 53/2010, el tenor 
literal del qual és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 53/2010 

Núm. expd.: PRS 2010/7 

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 17 de maig 
d’enguany a les 9:30 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 17 de maig a les 9:30 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 a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
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Únic.   Ratificar el Decret 53/2010 de 14 de maig esmentat. 
 
 
6. RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES 
 
El president explica el contingut de la proposta. 
 
La Sra. Guiu pregunta sobre l’ajust de la proposta a la FEMP. 
 
El presidents respon que s’ha fet seguint les indicacions de la FEMP. 
 
 
ACORD 

 Núm. exp. INT 2010/35 
Retribucions dels càrrecs electes 
 
El butlletí oficial de l’estat número 126 de data 24 de maig, ha publicat el Reial Decret-Llei 8/2010, 
de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic. 
 
El RDL redueix les retribucions del personal laboral, funcionari de les diferents administracions 
públiques, així com el personal laboral d’alta direcció, el no acollit a conveni col·lectiu que no tingui 
consideració d’alt càrrec i la resta de personal directiu. Amb tot això, el RDL no esmenta les 
retribucions dels càrrecs electes. 
 
Per part de la FEMP, de la FMC i de l’ACM s’ha fet una proposta de reducció de sous als càrrecs 
electes,  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda 
 
Únic.  Aplicar al  tot el personal i càrrecs electes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell no previst en 
el RDL 8/2010, una reducció del 5% de els retribucions. 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 
7. ADDENDA AL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D' URGELL I EL 
DEPARTAMENT DE CULTURA PER A LA GESTIÓ DE L'ARXIU C OMARCAL DE L'ALT 
URGELL. 

Núm. exp. CNV 2010/14 
 
Addenda al Conveni per a la gestió de l’Arxiu Comar cal de l’Alt Urgell 
 
En data 30 de novembre de 2009, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, juntament amb el 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, va signar un 
conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (CNV 2008-22). 



 
La vigència del Conveni finalitzava el 31 de desembre de 2009, preveient-se, al pacte setè del 
conveni, la pròrroga del mateix mitjançant la signatura d’addendes anuals. L’import previst per a 
l’addenda per a l’anualitat 2010 és de 30.032,00 €. 
 
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. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda 
 
Primer.  Aprovar l’addenda per a l’any 2010 al Conveni, signat amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i 
el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicacions, per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Urgell. 
 
Segon.  Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la Direcció General de 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
 
 
 
8. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRA DE PAVIMEN TACIÓ I REVESTIMENT DE 
CUNETES DEL CAMÍ RURAL D'ACCÉS A SALLENT DES DE LES  MASIES DE NARGÓ. 
TRAM: PK0+00 A PK 2+900: RATIFICACIÓ DE DECRET. 

Núm. exp. SEC 2010/7 
 
Pavimentació i revestiment de cunetes del camí rura l d'accés a Sallent des de les Masies de 
Nargó. Tram: Pk 0+00 a Pk 2+900 
 
En data 12 de maig d’enguany s’ ha dictat el Decret de Presidència  51/2010 d’aprovació inicial del 
projecte d’obres titulat “Pavimentació i revestiment de cunetes del camí rural d'accés a Sallent des 
de les Masies de Nargó. Tram: Pk 0+00 a Pk 2+900”, redactat pel tècnic comarcal Sr. Xavier 
Llombart Pubill, i que té un import d’execució per contracte de 331.190,46€ (285.509,02€ més 
45.681,44€ d’IVA). 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda 
 
Primer.  Ratificar el Decret 51/2010 de 12 de maig d’enguany. 
 
 
 
9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRES DE REFORÇ  DEL FERM, REVESTIMENT 
DE CUNETES I COL·LOCACIÓ DE BARANA DE SEGURETAT AL CAMÍ RURAL D'ACCÉS A 
L'ALZINA: RATIFICACIÓ DE DECRET. 

 Núm. exp. SEC 2010/8 
 
Reforç del ferm, revestiment de cunetes i col·locac ió de barrera de seguretat al camí rural 
d'accés a l'Alzina 
 
En data 12 de maig d’enguany, s’ha dictat el Decret de presidència 52/2010 d’aprovació inicial del 
projecte d’obres titulat “Reforç del ferm, revestiment de cunetes i col·locació de barrera seguretat al 
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camí rural d’accés a l’Alzina”, redactat pel tècnic comarcal Sr. Xavier Llombart Pubill, i que té un 
import d’execució per contracte de 284.941,88€ (245.639,55€ més 39.302,33€ d’IVA). 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Ratificar el Decret 52/2010 de 12 de maig d’enguany. 
 
 
 
10. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRES DE REFOR MA I ADEQUACIÓ DEL 
LOCAL DE SANT SEBASTIÀ PER A SALA DE CONFERÈNCIES, REUNIONS I EXPOSICIONS 
 

 Núm. exp. SEC 2010/11 
 
Reforma i adequació del local de Sant Sebastià per a sala de conferències, reunions i 
exposicions 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta, segons el 
projecte executiu que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Miquel Duelo Nebot: 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Reforma i adequació del local de Sant Sebastià per a 
sala de conferències, reunions i exposicions LA SEU D’URGELL 57.785,83€ 

 
S’ha sol·licitat la inclusió d’aquesta obra al PUOSC 2208-2012, exercici 2011. 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà 
aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals, als respectius 
ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte a l’Ajuntament, 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.  
 
 
11. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT MARÇAL  DE VIMA. 

 

Núm. exp. BCL 2010/8 
 



L’ Ajuntament de Cava ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Marçal de Vima, titularitat dels senyors Francesc Segarra Prades i Meritxell Segarra Prades. 
 
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, 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 conéixer en aquesta zona dels Pirineus. 
Els murs que resten dempeus posen de manifest que es tractà en el seu moment d’una obra de 
qualitat notable, amb una especial feina de picapedrer, de notable qualitat, plasmada en la 
construcció dels paraments. 
 
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 Marçal de Vima. 
 
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 als Srs. Francesc Segarra Prades i Meritxell 
Segarra Prades. 
 
 
12. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANTA CECÍL IA D'ESTAMARIU 
 

Núm. exp. BCL 2010/9 
 

L’Ajuntament d’Estamariu ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de 
Santa Cecília d'Estamariu titularitat cadastral de l’Ajuntament d’Estamariu 
 
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, malgrat el seu estat ruïnós, l’església forma part de l’important patrimoni 
romànic del municipi d’Estamariu, culminat amb l’obra de l’església parroquial però amb altres 
manifestacions documentades també d’importància, com ara Sant Serni o Sant Andreu de la 
Quera, així com  la importància que tingué al passat en la sociabilitat de la població d’Estamariu, 
que hi acudia en processó en determinades èpoques de l’any, i en la seva singular representativitat 
en relació a aquesta població, ja que era l’indret escollit des d’on es beneïa tot el seu terme. 
 
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: 
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Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Cecília d'Estamariu. 
 
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 d’Estamariu. 
 
 
 
13. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANTA EUGÈN IA D'ARGOLELL 
 

Núm. exp. BCL 2010/12 
 
L’Ajuntament de Valls de Valira ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església 
de Santa Eugènia d'Argolell 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 es tracta d’un cas paradigmàtic de temple inicialment romànic adaptat a 
unes noves circumstàncies imposades durant els segles de l’edat moderna, amb un pes important 
dels vestigis romànics en el conjunt i en la presència d’un programa pictòric d’estil romànic 
procedent d’aquesta església, que es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Així mateix, 
el conjunt de l’església i el seu campanar de torre el converteixen en un referent visual bàsic de la 
població d’Argolell. 
 
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 Santa Eugènia d'Argolell 
 
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 Valls de Valira i al Bisbat d’Urgell 
 
 
 
14. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT CRISTÒ FOL DE VINYOLES 
 

Núm. exp. BCL 2010/7 
 



L’Ajuntament de Cava ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de Església de Sant 
Cristòfol de Vinyoles. Consta com a titular cadastral la Sra. M. Carme Solé Nicolau, a la qual cosa 
cal afegir que en data 12 d’abril de 2010 el Bisbat d’Urgell, a petició de l’Ajuntament de Cava, 
emetia un certificat segons el qual es declarava titular jurídic de l’església de Sant Cristòfol de 
Vinyoles, parròquia d’Ansovell, municipi de Cava, per possessió quieta, pacífica i de temps 
immemorial. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal. Alhora s’entén que la conformitat ha estat atorgada per la Sra. Carmen Solé 
Nicolau a l’escrit d’al·legacions de data 6 de maig de 2010, on també s’esmenta que la propietat és 
de la Sra. Solé. Alhora per part del Bisbat d’Urgell i per certificat signat en data 29 d’abril de 2010 
per part del secretari General del Bisbat Sr. Ignasi Navarri Benet consta la seva conformitat a la 
declaració de bé cultural d’interès local. 
 
Destaca de l’informe el fet que és un edifici que concentra uns valors arquitectònics singulars, 
basats en el seu estil romànic del segle XII, un dels seus millors exponents al municipi de Cava, i 
en la integració d’elements esculpits al sector de l’absis, característica que no és gaire habitual en 
les construccions romàniques d’àmbit rural d’aquest sector del Pirineu. 
 
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 Cristòfol de Vinyoles. 
 
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, al Bisbat d’Urgell i a la Sra. Carmen Solé Nicolau 
com interessats a l’expedient. 
 
 
 
15. DECLARACIÓ DE BCIL DEL PONT DEL MOLÍ 

Núm. exp. BCL 2010/10 
 
L’Ajuntament d’Estamariu ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local del Pont del Molí 
d'Estamariu titularitat de l’Ajuntament d’Estamariu. 
 
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 la importància d’aquest pont com un dels escassos testimonis que resten a la 
comarca d’aquest tipus de construcció tradicional, així com la seva vinculació directa amb una 
activitat productiva com era la producció de farina i oli, per al desenvolupament de la qual el pont 
era una infrastructura fonamental. 
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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 del Pont del Molí d'Estamariu. 
 
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 d’Estamariu. 
 
 
 
16. DECLARACIÓ DE BCIL DEL PONT DE L'HOSTE  

Núm. exp. BCL 2010/11 
 
L’Ajuntament d’Estamariu ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de Pont de l'Hoste 
d'Estamariu titularitat de l’Ajuntament d’Estamariu. 
 
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 la importància de la conservació d’una infrastructura de caràcter tradicional, 
actualment ja força escasses, que va tenir un paper cabdal en la viabilitat entre els pobles 
d’Estamariu i de Torres d’Alàs, així com la seva integració en un paisatge natural configurat per 
una combinació d’ambient de ribera i vegetació de muntanya al qual aporta un important valor 
afegit. 
 
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 del Pont de l'Hoste d'Estamariu: 
 
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 d’Estamariu. 
 

 



Comissió d' Atenció a les persones  

 
17. ADHESIÓ AL PROGRAMA EUROPEU EURODESK: RATIFICAC IÓ DE DECRET. 
 
El president dona la paraula a la Sra. Pellicer, consellera responsable de joventut, qui explica el 
contingut del program Eurodesk i posa de relleu que a Catalunya només hi ha Oficina de 
l’Eurodesk a Barcelona i que per tant la de l’Alt Urgell serà la segona que es posi en marxa. 
Destaca del contingut el fet que es gestiona a través de l’INJUVE i que preten fomentar la mobilitat 
a Europa dels joves per motius de treball, de pràctiques en empreses i de voluntariat. Explica que 
la tècnica responsable dins la nostra oficina serà la Sra. Ruth Dencàs. 
 
ACORD 

 Núm. exp. AP 2010/17 
 
ADHESIÓ AL PROGRAMA EUROPEU EURODESK: RATIFICACIÓ D E DECRET. 
 
En data 15 d’abril d’enguany, el president del Consell Comarcal va dictar el Decret de Presidència 
41/2010, el tenor literal del qual és el següent:  
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 41/2010 

Núm. exp.: AP 2010/17 

Programa europeu EURODESK 
 
En data 17 de desembre de 2009  l’Oficina Jove de l’Alt Urgell va sol·licitar al Instituto de la Juventud 
(INJUVE) del Ministerio de Igualdad per a incorporar-se a la Xarxa Eurodesk en qualitat de lloc local. 
 
La xarxa Eurodesk proveeix un servei a través d'una extensa xarxa, tant a nivell europeu com a nivell 
nacional, de centres d'informació propers als joves, que ofereixen una gran varietat de vies d'atenció a les 
consultes, telefònica, presencial, postal, electrònica, entre d’altres. 
 
El servei Eurodesk és un servei d’informació sobre programes i iniciatives europees, sobretot en les àrees 
d’educació, formació i joventut, que emana de la Comissió Europea i altres Agències a nivell europeu, 
dirigida a joves i a aquells que treballen en l’àmbit. 
 
En data 14 d’abril d’enguany s’ha rebut un correu electrònic comunicant la resolució favorable de la sol·licitud 
de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell com a punt local de la Xarxa Eurodesk. 
 
Ateses les facultats d’urgència d’aquesta presidència,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell a la Xarxa Eurodesk Espanya. 
 
Segon.  Assignar com a personal del projecte a la tècnic Ruth Dencàs Benito.  
 
Tercer.  Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple per a la seva ratificació.”  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Únic.  Ratificar el Decret 41/2010, de 15 d’abril. 
 
 
18. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER  A LA REGULACIÓ DEL 
CONSORCI D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
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El president dona la paraula a la Sr. Cequiel, conseller responsable de serveis socials, qui explica 
que el conveni que es proposa regula els aspectes funcionals i de delegació de competències del 
Consell Comarcal i de l’Ajuntament de la Seu en el Consorci d’Atenció a els Persones. Regula 
també les condicions de traspàs del personal, tant el fix com el temporal, els quals mantindran les 
condicions de l’administració d’origen. Així mateix explica que si es fa marxa enrera en les 
competències el personal d’origen podrà retornar a l’administració d’origen que recuperi la 
competència i el personal nou que s’hagi contractat només podrà ser traspassat amb el traspàs del 
servei o de la competència concreta a la què estiguessin adscrits. 
 
Pren la paraula la Sra. Guiu pel grup del PSC-Progrés i explica que el vot dels membres del seu 
grup serà en contra no perquè no s’hagin de ser els serveis d’atenció a les persones siní per la 
manera en què s’ha fet. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2010/12 
 
El 23 de juny de 2009 es va constituir formalment el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell, els estauts i la constitució del qual va ser aprovat per acord del Ple del  Consell Comarcal 
de 18  de desembre de 2008. 
 
L’article 2 dels estatuts del Consorci fixa el objectius i finalitats del consorci en làmbit territorial de 
l’Alt Urgell defint els serveis, establiments i els programes i activitats de prevenció, atenció i 
promoció social i atenció a les persones i l’assistència tècnica als ajuntaments i al Consell 
Comarcal en l’exercici d’altres competències que així ho requereixin i establint també que podrà  
exercir les competències que li deleguin les administracions consorciades són els següents: 
 
Atès el disposat a l’article 150.1 de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya i a l’art... de la 
Llei d’Organització comarcal i a l’article 6 de la Llei 30/1992 de Régim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu Comú. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria, amb 12 vots a favor dels mebres de  CiU, ERC i PP i els 5 
vots en contra dels membres presents del PSC- Progrés, s’acorda : 
 
Primer.  Aprovar el Conveni del Consell Comarcal amb el Consorci d’Atenció a les Persones i  amb 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que regula el traspàs de competències, de funcions i de personal  al 
Consorci. 
 
Segon.  Facultar al Vice-president primer del Consell Comarcal perquè procedeixi a la seva 
signatura. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i al Consorci d’Atenció a les 
Persones de l’Alt Urgell. 
 
 
19. CONVENI PEL FINANÇAMENT DE LES PROVES DE SELECT IVITAT 



 

El president explica el contingut del punt fent esment de l’origen de la proposta i al fet que fins ara  
se n’ha fet càrrec del 100% de les despeses l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Així mateix explica 
que en altres llocs on es fa la prova de la selectivitat desconcentrada de capitals de província les 
despeses son assumides per la pròpia organització. 
 
Pren la paraula la Sra. Guiu pel grup del PSC-Progrés i pregunta si la resta de Consells Comarcals 
que figuren com a signatarus del conveni hi estan d’acord perquè a la Comissió informativa es va 
comentar que algún no ho veia prou clar.  
 
El President explica que hi ha un Consell Comarcal que té certes reticències però que la proposta 
de conveni que s’aprovi avui s’enviarà per tal que ho assumeixin. Explica el repartiment i 
percentatges de cadascú i explica que l’Ajutament de la Seu és el que més paga tenint en compte 
que també n’és el més beneficiat. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2010/17 
 

Aprovació del Conveni per al finançament de les pro ves de selectivitat 
 
Per a evitar el notable moviment d’alumnes de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la 
Cerdanya a Lleida per a la realització de les proves de Selectivitat, la Universitat de Lleida té la 
intenció d’organitzar la realització d’aquestes proves a la Seu d’Urgell. 
 
El Conveni per al finançament de les proves de Selectivitat regula la col·laboració entre aquest 
Consell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Universitat de Lleida i els consells comarcals de la 
Cerdanya i del Pallars Sobirà i estableix els compromisos de cadascú d’ells per a la realització 
d’aquestes proves. 
 
Atès el disposat a l’article 36 del Decret legislatiu 4/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d‘Organització comarcal de Catalunya i a l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003 
pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb la Universitat de Lleida, els Consells Comarcal de la Cerdanya i del 
Pallars Sobirà i amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al finançament de les proves de selectivitat a 
la Seu d’Urgell. 
 
Segon.  Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a la Universitat de Lleida, al 
Consell Comarcal de la Cerdanya i al Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 
 
 
20. CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA AMB LA UNIVE RSITAT DE LLEIDA PER A 
LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES TUTELADES EN INSTITUCI ONS 

Núm. exp. CNV 2010/15 
Conveni de col·laboració educativa amb la Universit at de Lleida 
 
Per part de l’Àrea d’Atenció a les Persones s’ha fet arribar la proposta de Conveni de col·laboració 
educativa amb la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida per a la realització de 
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pràctiques tutelades en institucions, en el marc de les titulacions de les llicenciatures en 
psicopedagogia, diplomatura d’educació social i diplomatura de treball social, per a l’establiment d’un 
programa de cooperació educativa.  
 
La durada del conveni queda fixada inicialment per al primer quadrimestre del curs 2010-2011, 
preveient-se la seva pròrroga per quadrimestres de forma indefinida, si les parts no el denuncien 
de forma expressa. 
 
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. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració educativa amb la Facultat de Ciències de l’Educació de 
la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques tutelades en institucions en el marc de les 
titulacions de les llicenciatures en psicopedagogia, diplomatura d’educació social i diplomatura de 
treball social. 
 
Segon.  Delegar a la Comissió de Govern l’acceptació de l’estudiant i el nomenament del tutor de 
pràctiques. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’interessat.  
 
 
 
21. CONVENI DE COL·LABORACIÓ EDUCATIVA AMB LA UNIVE RSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES CURRIC ULARS 

 
Núm. exp. CNV 2010/16 

Cooperació educativa amb la UOC- Pràctiques curricu lars. 
 
Per part de l’Àrea d’Atenció a les Persones s’ha fet arribar el Conveni de cooperació educativa 
amb la Universitat Oberta de Catalunya per a la realització de pràctiques curriculars presencials en 
entitats on, l’estudiant, pugui portar a terme tasques relacionades amb les sortides professionals 
dels seus estudis o aplicar els coneixements adquirits. 
 
Donat que el Consell Comarcal vol col·laborar amb la formació dels alumnes que es volen preparar 
professionalment. 
 
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. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Oberta de Catalunya per a la 
realització de pràctiques curriculars. 
 



Segon.  Delegar a la Comissió de Govern l’acceptació de l’estudiant i la designació del tutor de 
pràctiques. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
 
22. ADDENDA AL CONVENI PER AL DESPLEGAMENT DEL PROG RAMA XARXA D'AGENTS 
LOCALS D'IGUALTAT 
 
El president dóna la paraula a la la Sra. Pellicer, consellera responsable de polítiques d’igualtat, 
explica el contingut d’aquesta addenda i que se centra en la seva vigència i que contempla la 
possiblitat de denúncia abans del desembre de 2010. Explica també que les condicions del 
conveni per al 2011 han variat en el sentit que fins ara la Diputació es feia càrrec de la totalitat del 
sou de la persona adscrita coma agent d’igualtat a les comarques i a partir del 2011 no serà així. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2010/18 
 
Aprovació de l’addenda al conveni per al desplegame nt del programa Xarxa d’Agents Locals 
d’Igualtat 
 
En data 27 de març de 2009, el Consell i la Diputació de Lleida van signar el Conveni pel 
desplegament del programa Xarxa d’Agents Locals d’Igualtat de les Terres de Lleida. 
 
Donat que és necessari fixar la modificació dels diferents períodes d’execució de les actuacions 
programades, es modifiquen les clàusules segona, tercera, quarta apartat primer i novena del 
Conveni indicat en l’antecedent, que fan referència a les obligacions del Consell i de la Diputació 
en relació a la fixació de la modificació dels diferents períodes d’execució de les actuacions 
programades.  
 
La vigència del Conveni queda fixada doncs fins el dia 29 de desembre de 2011, podent-se 
finalitzar el 29 de desembre de 2010 prèvia petició del Consell. 
 
Atès el diposat a l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i 303 a 311 del Decret 179/1005 pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitat i serveis del ens locals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’addenda primera al Conveni amb la Diputació de Lleida per al desplegament del 
programa Xarxa d’Agents Locals d’Igualtat de les Terres de Lleida esmentat als antecedents 
d’aquest acord. 
 
Segon.  Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. 
 

Punts d'urgència  
 

23. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITOR IAL I OBRES PÚBLIQUES 
PEL PLA DE SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS A L'ALT  URGELL 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
Núm. exp. CNV 2010/19 

Aprovació d’un conveni 
 
El passat dia 4 de juny d’enguany es va rebre del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques el conveni per a l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell per a 
l’anualitat 2010. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2010 de la nostra comarca preveu un import màxim de 
subvenció de 189.500,00 €, i es detallen en l’objecte 20 línies de transport de viatgers. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i a l’article 14.q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell per a l’anualitat 2010. 
 
Segon.  Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Ports i Transports. 
 
 
24. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ PER LA CESSIÓ 
D'US DE LA SALA DE CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS 

Núm. exp. CNV 2010/20 
Aprovació del conveni de cessió d’ús de la Sala de conferencies i exposicions  
 
La Germandat de Sant Sebastià és propietària d’un local situat al C/ Garriga i Massó, núm. 22  de 
la Seu d’Urgell que és apte per a la realització d’actes públics, exposicions i conferències, sempre 
que es pugui fer una adeqüació tècnica a aquests efectes. El Local té un total de 119 m2 dels 
quals 56 m2 corresponents a la Sala de conferències i exposicions, la qual compte amb accés 
directe des del carrer Garriga i Massó. 
 
El Consell Comarcal té interès en disposar de l’ús de locals per a actes de difusió de tot tipus 
d’interès comarcal i local per tal que pugui ser usat, tant pel propi Consell com per altres 
administracions públiques locals (ajuntaments, consorcis, mancomunitats...) i en aquest sentit es 
considera idoni el local esmentat a l’antecedent primer per la seva situació i centralitat. 
 
El Consell Comarcal ha presentat sol·licitud d’ajut al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya a través del  Pla Unic d’Obres i Serveis per a l’anualitat 
2011 per fer les obres de REFORMA I ADEQUACIÓ DEL LOCAL DE SANT SEBASTIÀ PER A 
SALA DE CONFERÈNCIES, REUNIONS I EXPOSICIONS  al local segons el projecte tècnic 
redactat per l’arquitecte Sr. Miquel Duelo Nebot i que puja un total de 57.785,83 € de Pressupost 
d’Execució per Contracte. 



 
Per tal de poder instrumentar i ordenar la cessió i l’ús d’aquest immoble és necessari aprovar i 
signar un conveni de col·laboració que n’estableixi la cessió per almenys 25 anys. 
 
Atès el disposat al Reglament de Patrimoni dels ens locals pel que fa a l’acceptació de cessions 
gratuïtes, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula la cessió d’ús de la Sala de Conferències i exposicions de 
Sant Sebastià i acceptar la cessió gratuïta que fa la Germandat 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a la GERMANDAT DE SANT SEBASTIA de la Seu d’Urgell. 
 
 
25. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TÈCNIC: "INFRAST RUCTURA TECNOLÒGICA DEL 
CETAP: DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA I CANVI D'UBICA CIÓ D'UN NODE DE 
L'ANELLA DE FIBRA ÒPTICA", RATIFICACIÓ DE DECRET. 

 Núm. exp. SEC 2010/13 
Aprovació d'un projecte tècnic 
 
Es proposa al Ple la ratificació del Decret de Presidència 66/2010, de 8 de juny, el tenor literal del 
qual és el següent:  
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 66/2010 

Núm. exp.: SEC 2010/13 

Aprovació d'un projecte tècnic 
 

Per part de l’Enginyer tècnic comarcal, Sr. Godofredo Garcia Grasa (col·legiat núm. 11.875 L), s’ha 
redactat el projecte tècnic per a la realització de l’actuació “Infrastructura tecnològica del CETAP: 
desplegament de la fibra òptica i canvi d’ubicació d’un node de l’anella de fibra òptica”, amb un 
pressupost de 36.861,15€ (31.776,85€ més 5.084,30€ d’IVA). 
 
Atès el disposat a l’article 37.6 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, i en ús 
de les facultats d’urgència d’aquesta presidència,  
 
HE RESOLT: 
 

Primer.  Aprovar el projecte tècnic per a l’actuació “Infrastructura tecnològica del CETAP: 
desplegament de la fibra òptica i canvi d’ubicació d’un node de l’anella de fibra òptica”, redactat per 
l’Enginyer tècnic comarcal, Sr. Godofrego Garcia Grasa, i que té un import d’execució per 
contracte de 36.861,15€ (31.776,85€ més 5.084,30€ d’IVA). 
 

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 a l’Ajuntament, al terme municipal del qual se situa 
l’actuació per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau. 
 

Quart.  Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
Únic.  Ratificar el Decret 66/2010, de 8 de junyl. 
 
 
26. 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. 41 al  67 de 2010 compresos entre els dies 9 d’abril i la data d’avui. 
 
• Resolucions : núm. 20 a la 31 de 2010 entre els dies 9 d’abril i la data d’avui. 

 
 
27. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc, el president informa i recorda als assistents i presents que demà a les 6 h. de la 
tarda hi ha la inauguració de l’arxiu comarcal  amb l’assitència del Conseller de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan Manel Tresserres. 
 
També informa i convida als presents a la presentació del llibre de l’Artur Blasco “A peu pels 
camins del cançoner- Volum VII – Cançons de l’Alt U rgell”  que tindrà lloc el dissabte 12 de 
juny a Sant Domènec i que és un cançoner amb el recull les partitures i les lletres de les cançons 
fet als pobles i masies de la comarca entre els anys 1967 i 2010. 
 
El president dona compte de la celebració de la 21ena. edició de la Trobada Empresarial al 
Pirineu  els dies 3 i 4 de juny d’enguany i de l’èxit de participació que va registrar amb més de 550 
incrits. 
 
El president explica també que la Diputació de Lleida ha celebrat a la Seu d’Urgell el lliurament de 
la 21ena. Edició dels premis Pica d’Estats  de premsa, radio, televisió i Internet que convoca 
anualmente el Patronato de Turismo el dia 28 de maig i de la 4a. edició dels premis ”LO 
Emprenedor”  el dia 4 de juny i que s’atorga anualment per part del Patronat de Promoció 
Económica amb l’objectiu de reconèixer la innovació i l’emprenedoria d’empresaris lleidatans que 
han destacat per la feina feta en cadascuna de les seves activitats. 
 
 
28. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
El president obre el torn de paraules als alcalde i en primer lloc la demana l’alcalde d’Organyà, Sr. 
Fiol Colomar, qui explica que s’ha constituit l’Associació de la Xarxa de Pobles amb Encant i que 
de la comarca en formen part com a membres fundadors inicial d’aquesta els ajutaments de 
Peramola, Organyà, Ribera d’Urgellet (pel nucli d’Arfa) i Arsèguel i que tots ells tenen 
representació a la Junta directiva de l’Associació i a les comissions de qualitat. Creu que aquesta 



associació serà un bon instrument per fer valdre la importàcia dels nostres pobles i és una 
satisfacció formar-ne part. 
 
Pren la paraula l’Alcalde d’Oliana, Sr. Vilaginés Vila, i convida als assistents a la Nit del Castell 
d’Oliana que tindrà lloc el dia 26 de juny. Comenta també que s’ha acabat l’obra del camí de Tragó 
a Oliana feta pel Consell Comarcal. 
 
 
29. PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha. 
 
 
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 
 




