
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2010/4 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 29 de juliol de 2010 
Durada:  de les 20.00 a les 21.15 hores 
Lloc:  sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 

Hi assisteixen: 

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

Alcaldes presents: 

 No assisteix cap alcalde. 



S’incorporen durant la sessió: 

Il·lm. Sr. Antoni Casanovas Alís 
 
 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Modificació de tres fitxers de dades de caràcter personal. 
3. Modificacio de credit 2/2010. Suplement de crèdit. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

4. Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de Consum per a la coordinació de les 
actuacions en matèria de consum 2010 

5. Aprovació del conveni sobre delegació de competències municipals en matèria d'intervenció en 
camins a peu: Camí de Sant Jaume 

6. Aprovació del projecte de Transformació CT-365 "Borda Rei" per al PERC 2010 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

7. Adhesió al programa Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 
8. Conveni amb l'Ajuntament de Vielha e Mijaran per a la implantació de l'Oficina Jove de Treball 

de l'Alt Pirineu i Aran 
9. Conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a la implantació de l'Oficina Jove de 

Treball de l'Alt Pirineu i Aran 
10. Addenda al conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i l'Agència Catalana de Joventut per a 

l'ocupació temporal d'un espai a l'Alberg La Valira per al Centre Obert d'Infants de l'Alt Urgell. 
11. Addenda al Conveni amb el Departament d'Educació per a la gestió de determinades 

competències en matèria d'ensenyament 
12. Protocol addicional al Contracte Programa del Departament d'Acció Social i Ciutadania per a 

l'any 2010: ratificació de Decret 
13. Homologació del Consell Comarcal com a Centre de Treball per pràctiques formatives no 

laborals. 

PUNTS D'URGÈNCIA 

14. Conveni amb alguns ens locals de la comarca per a la revisió de la implantació de la LOPD. 
15. Conveni amb l'Agència Catalana de Certificació de prestació de serveis de certificació digital: 

ratificació de Decret   
 
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 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Per unanimitat dels membres presents s’aprova la acta de la sessió anterior amb la incorporació de 
dues esmenes: 
 

1- Esmena al punt  6 Retribucions dels càrrecs electes en el sentit de respectar l’acor FEMP 
enlloc del 5% 

2- Esmena al punt 4 Autorització IAUSA per societat merc. Enerforest SL en relació al total del 
capital social que passa de 150.000 a 142.500, a la participació d’IAUSA que passa de 
22.500 a 21.500 i la no participació de l’empresa Essain 

 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  

 
 
2. MODIFICACIÓ DE TRES FITXERS DE DADES DE CARÀCTER  PERSONAL. 

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

LOPD CCAU: Modificació de fitxers. 
 
En data 12 de maig de 2010 es va sol·licitar a l’Agència Catalana de protecció de Dades la 
inscripció dels fitxers de dades de caràcter personal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
En data 9 de juliol de 2010 (R.E 1698) s’ha rebut, per part de l’Agència, un escrit en el qual es 
sol·licita la rectificació de tres fitxers de l’inventari de fitxers del Consell Comarcal per a presentar 
defectes formals.  
 
Les modificacions que s’han de realitzar són les següents:   
 

a) en el fitxer “Registre d’entrades i sortides”: indicar les persones o col·lectius afectats en la 
recollida de dades personals 

b) en el fitxer “Gestió de la corporació comarcal”: modificar el nivell de seguretat, passant de 
nivell baix a alt, degut a contenir dades d’ideologia 

c) en el fitxer  “Gestió del personal”: especificar que les dades de salut que es recullen es 
refereixen solament al grau de discapacitat o d’invalidesa de l’afectat 

 
Una vegada realitzada la correcció dels defectes formals, els fitxers indicats quedaran redactats de 
la manera següent:  
 

Denominació  Registre d’Entrades i Sortides  

Finalitat Registre d'entrada i sortida de documents al 
Consell 

Persones o Col·lectius Persones que presenten escrits o documents al  
Consell Comarcal o a qui el Consell n'envia 

Procedim ent de Recollida 
de Dades Enquestes o entrevistes, Formularis. 

Tipus de Tractament  Manual i Automatitzat. 
Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal o 
Electrònica, Telèfon 



Cessions  No estan previstes. 
Òrgan Respo nsable  Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
Servei o unitat davant el 
qual es poden exercir els 
drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

Mesures de Seguretat 
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el 
nivell Bàsic. Les Mesures de Seguretat es 
descriuen en el document de Seguretat. 

 
Denominació  Gestió Corporació Comarcal  

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

DNI / NIF, Nom i Cognoms, Adreça postal o 
electrònica, Telèfon, ideologia , signatura, 
signatura electrònica 

Mesures de Seguretat 
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el 
nivell Alt . Les Mesures de Seguretat es descriuen 
en el document de Seguretat. 

 
Denominació  Gestió del Personal  

Estructura i Descripció del 
Tipus de Dades 

Dades de salut (grau de discapacitat o 
d’invalidesa) , Nom i cognom, N SS, DNI, telèfon, 
adreça, edat, sexe, data de naixement, Situació 
Familiar, lloc de treball, cos/escala, formació, dades 
econòmiques de nòmina, dades no econòmiques 
de nòmina, dades bancàries, impostos, infraccions 
penals i administratives, adreça IP de l’equip 

Mesures de Seguretat 
El nivell de seguretat aplicable a aquest fitxer és el 
nivell Mitjà. Les Mesures de Seguretat es descriuen 
en el document de Seguretat. 

 
Atès que per a la inscripció dels fitxers a l’Agència Catalana de dades és necessari que els fitxers 
no continguin cap defecte formal i continguin tota la informació preceptiva. 
 
Atès el disposat a l’article 58 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal.  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment les modificacions realitzades en els fitxers que agrupen dades de 
caràcter personal: “Registre d’entrades i sortides”, “Gestió de la corporació comarcal” i “Gestió del 
personal”. 
 
Segon.  Incorporar aquestes correccions a l’Annex de la Disposició General de creació de fitxers 
per al tractament de dades de caràcter personal. 
 
Tercer.   Sotmetre l’acord d’aprovació a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. En el cas de 
no presentar-se al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit. 
 
Quart.  Publicar la part que correspon d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè. Una vegada que hagi esdevingut definitiu, realitzar el tràmit de declaració i inscripció 
davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
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3.  MODIFICACIO DE CREDIT 2/2010. SUPLEMENT DE CRÈDIT 

Núm. exp. INT 2010/47 
 
Amb la necessitat d’atendre despeses per les que no existeix suficient consignació en el 
Pressupost, despeses que no poden ser demorades pel proper exercici, la Presidència conforme 
amb el disposat en l’article 177 de TRLRHL i el RD 500/1990, de 20 d’abril, considera necessària 
l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del següent expedient de suplements de crèdit: 
 
 
1.-SUPLEMENTS DE CRÈDIT:  
      
Núm. Concepte Procedència Import P-Ingrés P-Despesa 

1 Plans extraordinaris d'ocupació locals Dep.Treball. SOC 36.750,00 450 330.130 
2 Plans extraordinaris d'ocupació locals Dep.Treball. SOC 12.403,44 450 330.160 
3 Adquisició carpes IEI-Diputacio Lleida 6.000,00 460 330.627 

 TOTAL ... TOTAL ... 55.153,44    
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar els suplements de credit de partides ampliables en relació a ingressos obtinguts i 
que consten a l’antecedent d’aquest acord. 
 
Segon. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que tinguin per 
convenient. 
 
Tercer.  Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 
4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM PER A LA 
COORDINACIÓ DE LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM 2010 
 
El president presenta la proposta i fa un resum del contingut explicitant que engunay s’han 
consignat 2.000 € menys al conveni arrel de la menor justificació de l’exercici 2009. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC- Progrés i anuncia el vot a favor dels membres del 
seu grup però vol manifestar dues apreciacions. La primera en el sentit d’intentar recuperar la 
disminució per incompliment d’objectius i potser fer alguna xerrada i major sensibilització sobre el 
tema de consum. La segona en el sentit de, com en altres temes, demana que es faci una 



valoració de com ha anat l’any en aquests temes, sobretot ara en temps de crisis, perquè potser 
afloren més conflictes de consum i per tal de prendre nota del què s’ha de millorar. 
 
El president excusa que no s’hagi posat sobre la taula aquesta valoració ja que l’any passat ja se’n 
va parlar i es va dir que es faria. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2010/1 
 
Aprovació del conveni amb l’Agència Catalana de Con sum per a la coordinació de les 
actuacions en matèria de consum 2010 
 
Per Acord de Govern, de data 2 d’abril de 2002, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té delegades 
competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques inspectores i campanyes 
de control, per part de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest mateix acord preveu que tant la pròrroga anual de la delegació de competències com la 
concreció dels procediment, tasques i mitjans per a l’exercici de les funcions delegades i el 
finançament corresponent s’ha de realitzar mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Per tot això, el Consell Comarcal està interessat en la signatura d’un conveni amb l’Agència 
Catalana de Consum atès que és del tot necessari instrumentar la pròrroga fins el 31 de desembre 
de 2010 de la delegació de competències aprovada pel Govern en les matèries de consum 
anteriorment indicades i concretar la coordinació de les actuacions i la dotació econòmica per a 
portar-les a terme i que es quantifica en 40.755,00 € 
 
Vist l’establert als títols VI i XII 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, i el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i que 
fixa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que se li deleguin d’acord amb la 
legislació de règim local, 
 
Sotmesa la proposata a votació per unanimitat dels membres presens s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de Consum que regula la 
coordinació de les actuacions en matèria de consum. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de Consum 
 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈ NCIES MUNICIPALS EN 
MATÈRIA D'INTERVENCIÓ EN CAMINS A PEU: CAMÍ DE SANT  JAUME 
 
El president presenta el contingut de la proposta i explica també el finançament del projecte que es 
farà a través d’un ajut Leader i una subvenció del Departament de Política Territorial, destacant la 
importància de la inversió per a la comarca. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i explica que el seu grup ha estat 
reflexionant sobre el tema i s’han plantejat dubtes. Creu que el turisme sostenible és el futur i com 
a tal estan d’acord però en el producte concret com a Camí de Sant Jaume té sentit si es pot 
comercialitzar i treure’n una rentabilitat econòmica. La Generalitat de Catalunya és que patrocina 
aquesta marca i la seva ruta no passa per aquí i no surt la Seu ni cap municipi del riu Segre i per 
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tant tenen dubtes sobre si es podrà comercialitzar i quin impacte internacional podrà tenir. Anuncia 
el vot d’abstenció dels membres del seu grup com un vot de confiança perquè creuen que s’ha de 
veure qui ho comercialitza ja que el camí que patrocina la Generalitat va del Cap de Creus a 
Montserrat i a Lleida. Explica que estan a favor de la recuperació de camins amb importància 
històrica però han de ser conscients perquè ara ja hi ha problemes per senyalitzar i mantenir 
aquesta senyalització i ara en temps de crisis encara n’hi haurà més. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro, president, i explica que quan es va posar el tema sobre la taula per 
parlar.ne ja hi havia un treball de camp institucional fet i que per la part de les institucions del sud 
de Freança i de la Cerdanya s’està apostant molt fort per aquest tram de Camí de Sant Jaume que 
dona continuïtat al que entra per la Cerdanya i pel Coll de la Perxa. Es parteix també del projecte 
de Randopirineus que es va presentar per obtenir un ajut INTERREG i que dona continuïtat a un 
projecte d’Europa cap a Catalunya. Pel que fa a la promoció creu que s’ha de buscar la fórmula de 
promoció i que la Generalitat hi ha de comptar molt. Pel que fa a la comarca creu que és un 
atractiu turístic més i que és evident que hi ha un cost de manteniment i de difusió però ara per ara 
el turisme de senderisme és important. Enten l’abstenció com a confiança i manifesta la seva 
seguretat en què a la llarga serà un projecte que ajudarà al desenvolupament de la comarca. 
 
Pren la paraula el Sr. Ventura Roca i explica que precisament aquest diumenge passat es va 
inaugurar a Ponts el tram del Camí de Sant Jaume que passa per la Noguera, acte al qual va 
assistir en representació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell perquè el president no podria assistir-
hi. De l’acte en sí destaca el fet que s’esta esperant amb confiança el desenvolupament dle tram 
de l’Alt Urgell i confien i creuen que és molt important docns precisament el Coll de la Perxa era 
una entrada cap a Santiago practicable durant molt mesos a l’any i per tant a l’època medieval era 
molt important. Enten també que aquest camí ajudarà a potenciar el territori i el país. El Camí de 
Sant Jaume es ven a nivell d’Espanya i a nivell europeu i és una ruta de nom internacional i enten 
que molta gent que va per Sant Pere de Rodes o per Roncesvalles passaria per aquí ja que era un 
dels passos importants. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que segur que coincideixen en el que s’ha dit però cre que el projecte té 
punts forts i punts dèbils, entre ells que el nom ja és diferent i s’hauria d’explica que Santiago és 
Sant Jaume. Remarca que la ruta que es ven des de la Generalita és la que passa per Montserrat i 
posa per exemple el fet que a la web de la ruta no surt la Seu i només fent una cerca pel Google 
surt alguna cosa relacionada. Creu que s’haurà de fer una campanya de marca molt potent. Per 
altre banda creu que el tram del riu Segre lliga molts municipis i està bé i ja hi havia les 
expectatives creades amb el Randopirineus que era un projecte que eliminava fronteres a través 
de la recuperació de camins. Ara es proposa un projecte de 300 i pico mil euros però que s’ha 
d’aportar també per la comercialització. 
 
Pren la paraula el Sr. Roca i explica que el tram més conflictiu és el de Tresponts i els punts dels 
pantans tant d’Oliana com de Rialb, ja que s’han fet infraestructures que han canviat la fesomia del 
territori i per tant ara hi ha més dificultats per recuperar certs camins. 
 
El president explica alguns del motius pels quals va caure de la subvenció Interrege el projecte 
presentat pel Consell comarcal del Randopirineus i que son entre altres el finançament del nou 
Hospital transfronterer de Puigcerdà i l’Auditori de Vic. Creu que el projecte del camí de Sant 
Jaume no se’n va molt del del Randopirineus i que intenta comunicar pobles i comarques i que per 



promocionar alguna cosa s’ha de tenir arreglada. Pel que fa a la constància del pas del camí de 
Sant Haume per la Seu manifesta que només cal anar a Cal Roigé al Carrer Canonges i veure la 
petxina tradiconal de Sant Jaume a la pared. Explica també que paral·lelament des del Ministerio 
de Medio Ambiente s’està preparant el projecte de Caminos Naturals que van seguint els rius i que 
sembla que el potser el ministeri podria invertir en els Tresponts. 
 
 
ACORD 
 

Núm. exp. CNV 2010/21 
Conveni delegació de competències municipals en mat èria d’intervenció en camins a peu: 
Camí de Sant Jaume 
 
El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell de data 11 de febrer de 2010 va aprovar el projecte 
redactat pels serveis tècnics comarcals per a la “Recuperació del sender  - Camí de Sant Jaume- 
a l’Alt Urgell ” com a camí a peu que passa per senders locals de titularitat pública i que forma part de 
l’itinerari d’abast europeu de gran transcendència històrica. 
 
Atès que els ajuntaments tenen competències pròpies en matèria de conservació de camins i vies 
rurals segons estableix l'article 66.3.d) del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que l'article 28.1  del Decret Legislaltiu 4/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre l'Organització Comarcal de Catalunya, preveu, entre d'altres 
formules d'intervenció, col·laboració i coordinació, la possibilitat que tenen les Comarques d'exercir les 
dites competències mitjançant delegació o conveni.  
 
Sotmesa la proposata a votació per majoria, amb els vots a favor dels 5 membres presents de CiU 
i 2 de ERC i l’abstenció dels 4 membres presents del grup del PSC-Prgrés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de delegació al  Consell Comarcal de l'Alt Urgell l'exercici de les 
competències municipals en matèria d’arranjament de camins a peu pel que fa en concret a les obres 
contemplades al projecte del “Recuperació del sender Camí de Sant Jaume a l’Alt U rgell” . 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als ajuntaments d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Coll de Nargó, 
Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà, Peramola, Pont de Bar, Ribera d’Urgellet, la Seu d’Urgell i de les 
Valls d’Aguilar junt amb el conveni aprovat per tal que si és del seu interès puguin procedir a la seva 
aprovació. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ CT-365 " BORDA REI" PER AL PERC 
2010. 
 
Presenta el punt el president i explica el finançament de la inversió pel cas que ens atorguin l’ajut 
fent constància que la part no finançada amb subvenció fora assumida per part de PEUSA. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés, i explica que estaria bé veure un estudi 
general de com està la xarxa a la comarca, saber quan costa tenir millors línies i tenir una eina per 
decidir quines subvencions demanar i acollir-s’hi. Està segur que si està amparat en un pla global 
serà més facil rebre subvencions. 
 
El Sr. Porta aclaraeix que per aquest projecte no està asseurada la subvenció sinó només 
demanada dins el PERC, així mateix explcia que els ajuntaments també poden tenir accés a 
aquesta convocatòria tot i que a vegades no hi acudeixen per problemes amb el cofinançament. 
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El president explica que els anys 90 hi ha haver converses amb PEUSA per tal que aquesta 
empresa cofinancçes el projectes que es presentessin al PERC i que fossin d’interès per ambdos, i 
que potser s’hauria de revisar. 
 
Pren la `paraul el Sr. Ramon Fierro i manifesta que en aquest cas conret l’obra es farà al mpi de 
Montferrer i Castellbó i que segfurament a l’Ajuntament li podria interessar més alguna altre cosa, 
tot i que aquesta també s’hagi de fer. 
 
La Sra. Vidal recolza la idea proposada pel Sr. Ordeig de fer un estudi de tota la comarca. 
 
El Sr. Ordeig proposa de seguir la línia de treball que es va fer amb el Pla de camins i parlar.ne 
amb els ajuntaments per tal de fixar criteris com els nuclis habitats, la sobrecàrrega de l´nies, les 
qüestions estètiques... i altres i que no sigui només PEUSA qui hi digui. 
 
El president recorda que ja fa temps, des desl serveis territorials d’Indútria es feien reunions al 
Consell Comarcal amb els repsonsables de els empreses elèctriques, en el nostre cas PEUSA i 
FECSA, i els alcaldes de la comarca per plantejar aquests problemes  i que anava prou bé podent-
se tornar a proposar. 
 
 
ACORD 

 Núm. exp. SEC 2010/17 
 
L’objecte del projecte és la substitució d’un centre de transformació que tant el seu edifici com el 
seu aparellatge elèctric es manté en servei des del mes de novembre de l’any 1.976, per un altre 
centre de transformació que disposarà d’un edifici prefabricat de formigó, així com, el soterrament 
del tram de línia aèria de 22Kv que l’alimentarà.El projecte ha estat redactat per l’enginer industrial, 
Sr. Lluís Cascante i Gomis, i té un import d’execució per contracte de 181.539,69 sense IVA. 
 
Aquesta obra afectarà a 24 subministraments, industrials i ramaders, i suposarà una millora en la 
seguretat i la qualitat del subministrament elèctric en un sector de la població de Montferrer i 
Castellbó.  
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals i 235 Decret 
legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim de Catalunya  
 
Sotmesa la proposata a votació per unanimitat dels membres presens s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte per al  “Centre de transformació CT-356-Borda Rei-, soterrament d’un 
tram de la línia aèria de mitja tensió de 22 Kv i soterrament d’un tram de la línia aèria de BT i que té 
un import d’execució per contracte de 181.539,69 sense IVA, redactat per l’Enginyer Industrial, Sr. 
Lluís Cascante i Gomis. 
 
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 en cas que no se’n presentin es considerarà aprovat 
definitivament . 
 
Tercer.  Tramete còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal al qual se situa 
l’actuació per la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys si s’escau. 
 

Comissió d' Atenció a les persones  

 
7. ADHESIÓ AL PROGRAMA SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPE U (SVE) 

 Núm. exp. AP 2010/32 
Servei de Voluntariat Europeu 
 
El Servei de Voluntariat Europeu (SVE) és una iniciativa de la Comissió Europea que ofereix als 
joves de la Unió Europea, de 18 a 30 anys, la possibilitat de dur a terme una activitat de voluntariat 
en un altre país. Suposa la participació en un projecte desenvolupat per una associació, una 
corporació local o qualsevol altra entitat sense ànim de lucre de l'estranger que s'encarrega 
d'organitzar l'estada d'un voluntari estranger, planificant les seves tasques, la seva formació i 
assignant-li un tutor que l'ajudarà permanentment. 
 
Atès que aquesta iniciativa permet al jove aprofundir en el seu itinerari educatiu i formatiu dins un 
context europeu, i que el descobriment de nous horitzons i l'adaptació a altres cultures, mitjançant 
activitats de voluntariat, possibiliten l'aprofundiment personal i social del jove. 
 
Atès que es va sol·licitar erròniament l’adhesió al programa i aprovar la manifestació d’interès per 
part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i que, per al desenvolupament correcte del programa, és del 
tot necessari canviar el titular dels tràmits. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la Manifestació d’interès, tràmit imprescindible per qualsevol de les organitzacions 
interlocutores que vol enviar, acollir o coordinar un projecte. 
 
Segon.  Sol·licitar el canvi de titularitat de la Manifestació d’interès, aprovada per l’Agència 
Nacional Espanyola el 26 d’abril de 2010 (Ref. 201-ES-22), i de l’expedient corresponent. 
 
Tercer.   Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la Secretaria de Joventut. 
 
 
8. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN PER  A LA IMPLANTACIÓ DE 
L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE L'ALT PIRINEU I ARAN 
 
La Sra. Pellicer pren la paraula per explicar el contuingut de la proposta concretant que hi ha una 
tècnica del Consell Comarcal adscrita a l’Oficina Jove que ja porta un any treballant-hii que ara 
comencen a tancar-se els convenis per estendre el servei a l’àmbit de referència que serà l’Alt 
Pirienu i Aran. Explica que les entitats que aproven els convenis son els que es faran càrrec de les 
dietes i els desplaçaments i que el Consell Comarcal té finançat els sou de la responsable amb 
conveni amb el DASC. 
 
El Sr. Ordeig, anuncia el vot favorable als dos convenis, però vol fer dues apreciacions de forma, 
una primera en el sentit que sigui el Consell Comarcal que signi amb l’Ajuntament de Viella o amb 
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un altre consell comarcal quan aui potser hauria de signar és la Generalitat, expresa els dubtes de 
què passarà si tothom s’adhereix i pel que fa al tema administratiu garantir que al Cosnell 
Comarcal de l’Alt Urgell no li costi ni un duro.  
 
La Sra. Pellicer explica que segurament seria més fàcil que signessin tots els ens interessats amb 
la Generalitat i que tant de bé es podés fer a tot arreu però s’ha envait a tothom i els únics 
interessats han estat el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’Ajuntament de Vielha i Mijaran. 
Enten que si la persona responsable no podés assumir la feina s’hauria de posar més gent o reduir 
el servei. Enten també que hi ha parts importants que es poden fer on-line i posa per exemple la 
BICAT. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que el tema de les borses de treball és un dels que s’hauria de mirar, 
docns s’han anat creant borses per part de totes les administracions amb estructures pròpies i 
nposa per exemple l¡Ajuntametnd e la Seu, el Consell i el SOC i que potser el que s’hauria de fer 
és tenir un recurs molt potent i no solapar serveis. Tohom vol potenciar la seva bossa però el que 
s’hauria de fer és anar junts. Sap que s’han fet col·laboracions però s’hauria de centrealitzar les 
borses de treball i tenir un producte potent. 
 
La Sra. Pellicer explica que la tècnica responsable de l’Oficina Joves es va reunir amb tots els 
reponsables de les diferents borses i precissament és ella la qui ha creat una taula de treball comú 
amb tots aquests. 
 
ACORD 
 

Núm. exp. CNV 2009/33 
APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VIELHA E MIJARAN PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE L'ALT P IRINEU I ARAN 
 
El Ple del Consell comarcal de l’Alt Urgell va aprovar, en data 9 d’octubre de 2008, el Conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per 
a la creació de l’Oficina d’Emancipació Jove. 
 
En data 17 de desembre de 2009, aquest mateix òrgan va aprovar el Conveni marc per a la 
implantació de l’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran per donar compliment al disposat al 
pacte 3.b) del Conveni indicat en l’antecedent, i el qual regula la implantació del Servei 
d’Informació, Assessorament i Orientació Laboral, presencial i virtual, que abasta l’àmbit de l’Alt 
Pirineu i Aran. 
 
Atès que l’objecte del present conveni és regular la relació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i 
l’Ajuntament de Vielha e Mijaran pel desplegament al seu àmbit territorial del servei d’Oficina Jove 
de Treball de l’Alt Pirineu i Aran, amb els següents objectius:  
 

• Implantar el servei d’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran a l’Ajuntament de Vielha e 
Mijaran amb els serveis d’orientació professional, treball a l’estranger, assessorament 
laboral, autoocupació, activitats formatives i la gestió de la borsa de treball BICAT. 



 
• Optimitzar els recursos humans, econòmics i de gestió, a partir de la vinculació del servei 

amb les polítiques de joventut específiques de cada territori.   
 
Sotmesa la proposata a votació per unanimitat dels membres presens s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Vielha e Mijaran per a la implantació de l’Oficina 
Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran i a la Coordinació Territorial 
de Joventut a Lleida. 
 
 
9. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBI RÀ PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE L'ALT P IRINEU I ARAN 
 

Núm. exp. CNV 2009/33 
Aprovació d’un Conveni 
 
El Ple del Consell comarcal de l’Alt Urgell va aprovar, en data 9 d’octubre de 2008, el Conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per 
a la creació de l’Oficina d’Emancipació Jove. 
 
En data 17 de desembre de 2009, aquest mateix òrgan va aprovar el Conveni marc per a la 
implantació de l’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran per donar compliment al disposat al 
pacte 3.b) del Conveni indicat en l’antecedent, i el qual regula la implantació del Servei 
d’Informació, Assessorament i Orientació Laboral, presencial i virtual, que abasta l’àmbit de l’Alt 
Pirineu i Aran. 
 
Atès que l’objecte del present conveni és regular la relació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà pel desplegament al seu àmbit territorial del servei d’Oficina 
Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran, amb els següents objectius:  
 

• Implantar el servei d’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran al Consell del Pallars 
Sobirà amb els serveis d’orientació professional, treball a l’estranger, assessorament 
laboral, autoocupació, activitats formatives i la gestió de la borsa de treball BICAT. 

 
• Optimitzar els recursos humans, econòmics i de gestió, a partir de la vinculació del servei 

amb les polítiques de joventut específiques de cada territori.   
 
Sotmesa la proposata a votació per unanimitat dels membres presens s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a la implantació de 
l’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i a la Coordinació 
Territorial de Joventut a Lleida. 
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10. ADDENDA AL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D 'URGELL I L'AGÈNCIA 
CATALANA DE JOVENTUT PER A L'OCUPACIÓ TEMPORAL D'UN  ESPAI A L'ALBERG LA 
VALIRA PER AL CENTRE OBERT D'INFANTS DE L'ALT URGEL L. 
 
El president explica que l’any 2009 es va signar el primer conveni per a la cessió d’ús d’aquest 
espai pel Centre Obert. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés, i anuncia el vot a favor dels membres del 
seu grup però manifesta que han tingut molts dubtes sobre aquest. Demana que es faci una 
valoració del com ha anat aquest curs a nivell qualitatiu, i planteja dubtes sobre si aquesta és la 
millor opció, doncs sembla que sigui com aparcar-los, tot i que no sigui la millor paraula, en un lloc 
tots junts i que potser el concepte hauria de ser de posar-los en activitats ordinàries extraescolars 
per socialitzar-los millor amb la resta, i per tant més que buscar un espai creu que s’hauria de mirar 
d’integrar-los. Demana de parlar-ho amb la responsable de l’àrea i potser ens estalviariem un espai 
si es fes amb altres activitats. 
 
El president respon que el cost econòmic és en espècies i es tradueix en el manteniment de la part 
ajardinada de l’Alberg de la Valira per part de l’Ajuntament de la Seu. Pel que fa al fet de fer una 
reflexió amb els professionals explica que s’ha fet i sinó no s’hagués apostat per aquest servei, 
s’ha lluitat per tenir aquest servei i ara, al punt proper de l’ordre del dia que és el contracte 
programa amb el DASC, hi té una fitxa inclosa precissament per insistència dels professionals que 
entenent que és un servei altament positiu. Tantmaix emplaçarà a la coordinadora a què expliqui el 
contingut del servei amb més profunditat, i manifesta que ell personalment no s’atreveix a fer 
valoracions sobre la major conveniència i que es refia del criteris dels professionals que ho han 
aconsellat. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2010/22 
 
ADDENDA AL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URG ELL I L'AGÈNCIA 
CATALANA DE JOVENTUT PER A L'OCUPACIÓ TEMPORAL D'UN  ESPAI A L'ALBERG LA 
VALIRA PER AL CENTRE OBERT D'INFANTS DE L'ALT URGEL L. 
 
El Ple de 19 de febrer de 2009 va aprovar el conveni que establia un marc de col·laboració entre el 
Consell comarcal i l’Agència Catalana de Joventut per a la cessió d’un espai a l’alberg de joventut 
La Valira, de la Seu d’Urgell, amb la finalitat d’ubicar-hi el Centre Obert de l’Alt Urgell, centre de 
gestió directa per a infants de 3 a 12 anys i que està finançat a través de subvenció del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Atès que les parts consideren interessant mantenir la col·laboració prestada i prorrogar, en els 
mateixos termes i condicions, el permís d’ocupació temporal gratuït d’un espai a l’Alberg La Valira, de 
la Seu d’Urgell, per al Centre Obert d'Infants de l'Alt Urgell per a l’any 2010. 
 
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 proposata a votació per unanimitat dels membres presens s’acorda: 



 
Primer.  Aprovar l’addenda de pròrroga del permís d’ocupació temporal gratuït d’un espai a l’Alberg 
La Valira de la Seu d’Urgell per al Centre Obert d'Infants de l'Alt Urgell. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a l'Agència Catalana de 
Joventut. 
 
 
11. ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACI Ó PER A LA GESTIÓ DE 
DETERMINADES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA D'ENSENYAMENT.  
 

Núm. exp. CNV 2010/24 
 
El Departament d’Educació ha tramès la proposta econòmica inicial per a l’addenda d’actualització 
del finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2010/11 per a la gestió de 
determinades competències en matèria d’ensenyament. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts en aquesta proposta pel curs 
escolar 2010/11 preveu un total de transferència per import de 1.364.950,23€ i inclou els 
conceptes de transport, menjador escolar i despeses de gestió. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposata a votació per unanimitat dels membres presens s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’Addenda al Conveni d'Educació per al curs 2010/2011. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació.  
 
 
12. PROTOCOL ADDICIONAL AL CONTRACTE PROGRAMA DEL D EPARTAMENT D'ACCIÓ 
SOCIAL I CIUTADANIA PER A L'ANY 2010: RATIFICACIÓ D E DECRET 
 
Té la paraula el Sr. Cequiel per presentar el contingut de la proposta i explica que la proposta de 
protocol addicional per al 2010 té dues part, una referent als serveis bàsics i una altre als serveis 
especialitzats. Pel que fa als serveis bàsics es parteix del finançament de la Generalitat d’un 66% 
del cost i un 33% per part dels ens locals tal com marca la Llei. Pel que fa a les dotacions globlas 
explica els seus continguts i la reducció envers el 2009. En relació als serveis especialitzats explica 
que el finançament és del 100% i que estant contemplats en una fitxa per servei citant a títol 
d’exemple el servei del tècnic d’immigració, el centre obert, la formació i un pla pilot de participació 
ciutadana en serveis socials. Posa de manifest que la proposta del Departament no és per tirar 
coets però és el que la Generalitat ens dona. Respecte al Centre obert vol afegir al que s’ha 
comentat en un punt anterior que es fa una tasca educativa i socialitzant amb els infants que els 
tècnics dedicats valoren molt positivament. Si aquests infants no anessin al Centre Obert es 
mantindrien al seu entorn i seria pitjar, s’ha d’entendre que el Centre no és un espai físic on deixar 
els nens sinó un espai de treball i joc que permet que aquests infants avancin. 
 
El Sr. Ordeig anuncia el vot a favor del grup del PSC-Progrés. Posa de relleu que tota retallada té 
una explicació i que tot i que per exemple en el tema d’immigració hi ha un descens important 
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basat en la retallada del 5% en part en aquest cas ha arribat al 30%. Pregunta sobre els efectes 
d’aquesta retallada a aquestes alçades de l’any. Pel que fa al Centre obert explica que per ell és 
un tema de concepte del servei, que és en part tècnic però també polític i manifesta que s’hauria 
de buscar l’equilibri amb una major socialització sempre que es pugui. 
 
El president explica que els nens del Centre obert son ajudats pel monitors i professional a 
responsabilitzar-se amb els deures i en les relacions socials amb un treball colectiu i personalitzat, 
i que els resultats han estat molt positius. 
 
La Sra. Pellicer afegeix que hi ha infants que van al Centre obert i que alhora compaginen aquest 
amb l’assistència a activitats extraescolars normalitzades i que es fa atenent a la situació de cada 
infant i de la seva família. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2010/23 
Protocol addicional Contracte Programa 2010. 
 
El President del Consell Comarcal ha dictat el Decret de Presidència 78/2010, de 13 de juliol, el 
tenor literal del qual és el següent:  
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 78/2010 

Núm. exp. CNV 2010/23 
Protocol addicional del Contracte Programa per a l’ any 2010 
 
El Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) ha fet arribar l’esborrany del protocol 
addicional per a 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. 
 
En aquesta proposta es detallen la relació de les fitxes i programes a subvencionar que a 
continuació s’indiquen: 
 
Fitxa 1 
(*) 

Serveis Socials Bàsics  Professionals: 
SAD social: 
Ajuts d’urgència social: 
SAD dependència: 

205.391,88 € 
171.094,29 € 

14.291,00 € 
14.030,31 €  

TOTAL  404.807,48 € 
Fitxa 2 Serveis d’intervenció 

socioeducativa no residencials per 
infants i adolescents 

Centre obert: (increment en 15.000 
€) 
Programes diürns:                  

25.000,00 € 
21.000,00 € 

TOTAL  46.000,00 €                                            
Fitxa 6 Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de 

violència i llurs fills i filles 6.664,82 € 

Fitxa 7 Acollida i integració de persones estrangeres immigrades (reducció d’un 
30% respecte el 2009) 

49.699,34 € 
 

Fitxa 9 Servei de transport adaptat 36.652,90 € 



Fitxa 17 Servei d’atenció precoç 132.768,34 € 
Fitxa 22 Accions formatives per a professionals dels servies socials (Fitxa nova 

d’aquest any 2010) 
6.000,00 € 

 
Fitxa 23 Òrgans de participació (Fitxa nova d’aquest any 2010)     21.594,96 € 
Fitxa 25 Programa de suport a famílies en situació de vulnerabilitat (Fitxa nova que 

suma la fitxa 3 i 4 del 2009). Aquest import s’ha reduït un 50% respecte a 
la dotació de les fitxes 3 i 4 del 2009 

29.350,00 € 

TOTAL 2010 733.537,84 € 
 
En l’esborrany indicat es proposa subvencionar el 66% del cost dels professionals (5,5 
treballadores socials i 2 educadores), així com, el 66% del cost de les hores de servei d’ajuda a 
domicili (SAD) justificades l’any 2009 i el 66% del SAD dependència que es realitzi i, per tant, la 
quantitat de subvenció és aproximada i es basa en l’any 2009. Es continua amb una aportació 
iniciada l’any 2009 per ajuts d’urgència social i no s’inclou cap mena de subvenció pel servei de 
teleassistència domiciliària. 
 
Per tot l’exposat, ateses les facultats d’urgència d’aquesta presidència i donat que s’ha fixat la 
signatura del protocol pel dia 15 de juliol, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Contracte Programa que regula les relacions interadministratives amb el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania per a la prestació de serveis socials per l’any 2010. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació.”  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda:  
 
Únic.  Ratificar el Decret 78/2010, de 13 de juliol, d’aprovació del Contracte Programa amb el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania per  a la prestació de serveis social per l’any 2010. 
 
 
 
13. HOMOLOGACIÓ DEL CONSELL COMARCAL COM A CENTRE D E TREBALL PER 
PRÀCTIQUES FORMATIVES NO LABORALS. 

 Núm. exp. PRS 2010/12 
 
Des de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del 
Departament d’Educació, juntament amb el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya,  
han posat en marxa un projecte pilot d’homologació d’empreses i centres de treball que puguin 
rebre alumnes per fer formació pràctica no laboral d’ensenyaments postobligatoris. 
 
La realització d’aquestes pràctiques va adreçada a tot l’alumnat que estigui matriculat en cicles 
formatius de formació professional específica i batxillerat en qualsevol de les seves modalitats en 
centres d’educació secundària i escoles d’art. 
 
Donat que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha subscrit diversos convenis de col·laboració amb 
l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell per a la pràctica formativa de l’alumnat que estigui 
matriculat en els ensenyaments indicats, i atesa la importància de garantir i contribuir per un 
ensenyament de qualitat. 
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Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Adherir-se al projecte pilot d’homologació de centres de treball de la Direcció General 
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per a la formació pràctica no laboral 
d’ensenyaments postobligatoris. 
 
Segon.   Aprovar i formalitzat l’homologació del Consell Comarcal mitjançant la signatura del 
Protocol de Condicions del Centre de Treball. 
 
Tercer.   Notificar aquest acord a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i 
Especialitzats i a l’Institut Joan Brudieu. 
 
 

Punts d'urgència  

Sotmesa a votació la proposat d’inclusió dels dos punts següents a l’acta s’incloen per uanimitat 
dels membres presents. 
 
14. CONVENI AMB ALGUNS ENS LOCALS DE LA COMARCA PER  A LA REVISIÓ DE LA 
IMPLANTACIÓ DE LA LOPD. 

Núm. exp. CNV 2010/25 
 
La Comissió de Govern, de 3 de maig de 2005, va adjudicar el contracte de consultoria i 
assistència per a la implantació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades - LOPD, a l’empresa 
Auxiliar de Servicios Bancarios, SL (AUSEBA), per un import de 27.242,20 € i un termini 
d’execució de 3 mesos i dues setmanes, ampliant-se les obligacions a implantar la Llei a l’empresa 
pública comarcal IAUSA, el Consorci Alt Urgell XXI, el Consorci Alt Urgell Gestió de Medi Ambient, 
i el Consorci GALAUS. 
 
El 19 d’abril de 2008 va entrar en vigor el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, l’aplicació del qual implica la revisió de l’actual 
implantació de la LOPD al Consell Comarcal i als diferents ens locals adherits al projecte inicial; 
així com, la realització de l’obligada auditoria (arts. 96 i 110 RD), la incorporació dels fitxers en 
format paper i la revisió i adequació del document de seguretat, entre d’altres actuacions. 
 
S’ha redactat un esborrany de Conveni amb els ajuntaments regular els aspectes econòmics i de 
delegació de competències per a la contractació del servei. 
  
Atesa que el termini per a adaptar-se i aplicar el nou Reglament ja ha finalitzat i el seu 
incompliment comporta sancions econòmiques, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula la delegació de competències per a la contractació conjutna 
de la revisió de la implantació de la LOPD 



 
Segon.  Notificar aquest acord als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la 
comarcal. 
 
 
15. CONVENI AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DE CERTIFICACIÓ DIGITAL: RATIFICACIÓ DE DECRET   
 

Núm. exp. CNV 2010/26 
 
En data 29 de juliol de 2010 es va dictar el Decret de presidència 87/2010 el tenor literal del qual 
és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 87/2010 

Núm. exp. CNV 2010/26 
 
Pel Decret de Presidència 93/2006, de 6 de novembre de 2006, es va aprovar el Conveni amb 
l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) per establir els mecanismes de gestió per a la 
prestació de serveis de certificació digital i per a ésser Entitat de Registre Col·laboradora; 
concretament, per a l’expedició dels certificats electrònics idCAT als ciutadans i ciutadanes, la 
gestió posterior del cicle de vida dels certificats i la gestió dels mecanismes de comunicació a les 
terceres persones en relació a l’estat de vigència dels certificats. 
 
A data d’avui s’ha rebut, per part de l’Agència Catalana de Certificació, el Conveni de prestació de 
serveis de certificació digital com entitat de registre. Aquest conveni estableix el marc de 
col·laboració entre CATCert i el Consell per a la prestació dels serveis de certificació digital. Els 
serveis inclosos a l’àmbit d’aquest conveni són els d’emissió, verificació, distribució, habilitació, 
renovació i revocació de certificats, tant de classe 1 com de classe 2 previstos a la Declaració de 
Pràctiques de Certificació i que CATCert mantingui o incorpori en el seu catàleg publicat al seu 
web. 
 

La vigència del Conveni és d’un any a partir del dia 28 de juliol de 2010, amb la possibilitat de 
pròrroga 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 i a l’article 66.1. de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives i tenint en compte les facultats d’urgència 
 
HE RESOLT 
 

Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) de prestació de 
serveis de certificació digital com entitat de registre. 
 
Segon.  Formalitzar la seva signatura a través de l’EaCat i trametre certificat d’aquest acord a 
l’Agència Catalana de Certificació per a la seva constància. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva ratificació. ” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda:  
 
Primer.  Ratificar el Decret 87/2010, de 28 de juliol, d’aprovació del Conveni amb l’Agència 
Catalana de Certificació (CATCert) de prestació de serveis de certificació digital com entitat de 
registre. 
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Segon.  Nomenar responsables del servei el Sr. Marcel Torner Villanueva i la Sra. Yasmina Costa 
Escalé. 
 
 
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. 68 al 87 de 2010 compresos entre els dies 11 de juny i la data d’avui. 
• Resolucions : núm. 32 a la 40 de 2010 entre els dies 11 de juny i la data d’avui. 

 
 
17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president dona compte del condol del plenari al Sr. Rafel Ferrer, conseller comarcal, per la mort  
de la seva cunyada. 
 
A continaució dóna explicacions sobre els acords del la sessió del Consell d’Alcaldes que ha tingut 
lloc avui a peramola, sobre els següents punts: 
 
1.- Plans d’ocupació de digitalitzacio documental- Projecte Impuls: Explica que s’ha començat ja el 
project amb la contractació de 7 persones per part del Consell Comarcal ( dos pròpies i dos 
cedides pel ajuntaments)  
2.- Unió de pagesos sobre els voltors: Explica que han vingut dos representants d’Unió de 
Pagesos per explicar als alcaldes la problemàtica dels ramaders amb la mort d’animals per part 
dels voltors i per la qual demanen, més que compensacions econòmiques, accions concretes que 
minimitzin els danys als pagesos i ramaders. 
3.- Excusa al DG de Telecomunicacions per la seva no assistència 
4.- Planta de biomasa: Explica que s’ha constituit la societat Enerforest Alt Urgell, SL de la que 
forma part IAU,SA, com un pas més per a la explotació d’una planta de biomasa.  Explica que a 
més dels tècnics del Consell s’incorporarà al projecte l’engiyer forestal Pedro Martín, coneixedor de 
la comarca i del funcionament local per poder parlar amb els alcaldes i els pedanis i veure la 
capacitat i disponibilitat d’aquest a la participació al projecte.  
 
Per finalitzar explica que el Decret del govern central de reducció del deèficit públic preveu pel que 
fa a les operacions de tresoreria que a 31 d desembre de 2010 hagin d’estar cancelades i per tal 
de no trobar-nos en situació de descobert proposa que es puguin inciar els tràmits per poder tenir a 
punt de signatura una nova pòlissa a 1 de gener del 2011 on cop tancada la pòlissa actual i els 
assitents assenteixin. 
 
 
18. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No n’hi ha 



 
 
19. PRECS I PREGUNTES. 
 
El president proposa l’aprovació conjunta del següent prec. 
 
PREC SOBRE EL REG DE COMPENSACIÓ PERAMOLA-BASSELLA 

Núm. exp. PRS-2010-14 
 
El President  explica que al Consell d’ Alcaldes que ha tingut lloc aquest matí a Peramola s’ha 
proposat elevar un prec al Ple del Consell Comarcal referent al projecte de compensació del rec de 
Permola-Bassella que ha de ser executat per la CHE com a compensació als municipis per la 
construcció de l’embassament de Rialb. 
 
Al municipi de Peramola situat al marge dret del Segre, actualment entre dos pantans, ja a l’any 
1958 hi havia aprovat un projecte de rec, que mai es va a dur a terme en el municipi.  
 
Actualment en tota la zona hi ha aprovat diferent projectes de recs: a Peramola, Bassella, Pinell.... i 
s’ha dut a terme també al municipi una concentració parcel·lària, en la que el 90% dels propietaris 
hi estan d’acord i amb un preu estipulat. 
 
Com a compensació als propietaris i al municipi per la pèrdua de terra de conrreu es va aprovar la 
construcció d’un reg titular “Peramola-Bassella Marge dret” i a l’hora d’iniciar el procés de licitació 
per a contractar aquesta obra, des del Confederació Hidrogràfica de l’Ebre s’ha comunicat que no 
hi ha finançament per a la realització d’aquest projecte dels dos municipis. 
 
El Consell d’Alcaldes ha mostrat la seva disconformitat amb aquesta desinversió per part del 
Govern de l’Estat a la comarca i dóna suport a la manifestació del malestar de tots els pagesos 
dels dos municipis, molts dels qual han invertit molts diners en els seus camps en previsió a la 
realització de l’obra del reg i d’altres no van acceptar l’expropiació proposada en el moment de la 
realització de les obres de construcció del Pantà de Rialb pensant en l’aprofitament de la terra de 
conrreu com a terra de reg, que a més és un element de creació de riquesa i treball a la zona. 
  
Actualment els pocs pagesos dels municipis estan molt preocupats pel seu futurs en cas que no es 
faci l’obra del reg i més tenint en compte la gran inversió que han fet en les seves terres, sense 
tenir cap compensació. 
 
Es manifesta alhora que dels dos projectes existents, un primari i un secundari, en resulta que hi 
ha finançament pel secundari però no pel primari de manera que el segon però de res servirà si no 
es pot du a terme la primera part.  
 
Es manifesta també que potser hi haurà inversions que per efecte de la crisis quedaran sense fer-
se, però que totes aquelles actuacions que suposin creació o manteniment d’una activitat 
econòmica s’han de recolzar fermament. 
 
Vista tota la problemàtica  i a proposta del President del Consell Comarcal, per unanimitat dels 
membres presents, s’acorda: 
 
1.- Presentar un Prec de suport a la realització per part de la CHE del projecte previst d’obres de 
rec de compensació als municipis de Peramola i Bassella anomenat “Reg de compensació de 
Peramola- Bassella marge dret”. 
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2.- Fer arribar aquest Prec a la Condeferación Hidrogràfica del Ebro, al Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural i Marino i  al Subdelegat del Govern de l’Estat a Lleida i als alcaldes dels 
municipis afectats. 
 
 
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 
 


