
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2010/5 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 14 d'octubre de 2010 
Durada:  de les 20.00 a les 21.30  hores 
Lloc:  sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt 

Urgell  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vice-president tercer 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Òscar Ordeig Molist, conseller 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
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 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sr. Ventura Roca i Martí, vice-president segon 
 
No assisteix i no excusa 
 
Sr. Joaquim Pasquet Mollet, conseller 
 



Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 
 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Conveni amb l'AEAT i la FEMP per al subministrament d'informació de caràcter tributari a les 
entitats locals: ratificació de Decret 

3. Addenda al Conveni amb el Consorci AOC per a la prestació de serveis d'assistència tècnica a 
les administracions locals en l'àmbit de les TIC: ratificació de Decret 

4. Sol·licitud de compatibilitat laboral de la Sra. Mercè Mill Pons 
5. Aprovació compte 2009 
6. Inventari de béns 2009 
7. Pla econòmic financer d'estabilitat pressupostària 
8. Renovació operacions de tresoreria 
9. Préstecs, sol·licitud d'autorització i pla de sanejament financer 
10. Modificació de crèdit número 3 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

11. Aprovació conveni de col·laboració amb FIDEM. 
12. Adhesió a la Film Commission 
13. Declaració de BCIL de l'església de la Purificació d'Adrall 
14. Declaració de BCIL de l'església de Sant Tirs del Pla de Sant Tirs 
15. Declaració de BCIL de l'església de Sant Esteve d'Alàs 
16. Declaració de BCIL de l'església de Sant Gervasi de Castellnou de Carcolze 
17. Declaració de BCIL de l'església de Sant Andreu d'Arcavell 
18. Declaració de BCIL de l'església de Sant Pere de Bellestar 
19. Declaració de BCIL de l'església de Sant Vicenç d'Estamariu 
20. Declaració de BCIL de l'església de Sant Martí de Bescaran 
21. Declaració de BCIL de l'església de Sant Martí d'Albet 
22. Declaració de BCIL de l'església de Sant Fruitós de Carmeniu 
23. Declaració de BCIL de l'església de Sant Romà de Perles 
24. Declaració de BCIL de l'església de Sant Serni d'Arfa 
25. Declaració de BCIL de l'església de Sant Genís de Tost 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

26. Aprovació del conveni de formació amb ASPID. 
27. Aprovació de conveni amb l'AMPA d'Oliana pel menjador escolar. 

PUNTS D'URGÈNCIA 

28. Conveni amb el Consorci AOC per a la prestació del servei de facturació electrònica. E.FACT 
29. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
30. Informes de Presidència. 
31. Torn obert de paraules als alcaldes. 
32. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova les actes de les sessions anteriors. 
 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  

 
2. CONVENI AMB L'AEAT I LA FEMP PER AL SUBMINISTRAM ENT D'INFORMACIÓ DE 
CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS: RATIFICAC IÓ DE DECRET 
 
En data 11 d'agost de 2010 es va dictar el Decret de presidència 95/2010 el tenor literal del qual és 
el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 95/2010 

Núm. exp. CNV 2010/27 
 
Adhesió a un conveni per al subministrament d’infor mació de caràcter tributari 
 
En el marc de les millores de l’administració, en relació a la transmissió telemàtica de dades i 
documents electrònics procedents d’administracions, entitats i institucions públiques, possibilitant 
la substitució de l’aportació de certificats i altres documents en suport paper en els procediments 
administratius per part dels interessats (projecte Via Oberta), és necessària l’adhesió al “Convenio 
de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de 
Municipios y Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a las 
entidades locales”, d’abril del 2003, per tal que aquesta corporació pugui tenir accés a la consulta 
de determinades dades. 
 
L’objectiu d’aquest conveni és establir un marc general de col·laboració sobre les condicions i 
procediments pels que s’ha de regir la cessió d’informació de l’Agència Tributària a les entitats 
locals que s’hi adhereixin, per l’exercici de les funcions atribuïdes a la mateixa, preservant en tot 
cas els drets de les persones a que es refereix la informació. 
 
Atès el disposat a l’article 55 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i atès el 
disposat a l’article 13.e) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós la Llei d’organització comarcal, per raons d’urgència, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament 
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
 



Segon. Notificar aquesta resolució a la delegació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 
Lleida, juntament amb el document annex II degudament signat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement. ” 
 
Sotmesa la proposta a votació es ratifica per unanimitat dels membres presents. 
 
 
3. ADDENDA AL CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN L'ÀMBIT DE LES TIC: 
RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
El president introdueix el contingut del punt. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC i manifesta que és obligació del Consell fer un 
seguiment de les cobertures i de l’estat de les Telecomunicacions i com que és un tema que ve de 
llarg creu que s’ha de recollir i demana que es faci realment el seguiment i que es busquin 
solucions. 
 
El president manifesta que encara s’han de fer més esforços i posa de relleu que al punt 
d’Informes de presidència els volien explicar que van estar amb el Secretari de Telecomunicacions 
i Societat de la informació a l’edifici del CTTI i,  que igual que es va fer amb la banda ampla, que 
està essent explotada per Eurona, es voldria fer un pas més endavant amb una inversió de 
100.000 € per fer front a la coberta de part del Balcó del Pirineu, del polígon industrial, d’Arfa, 
d’Anserall i d’altres nuclis i que ara s’està buscant el cofinançament del 25% i que potser, cas que 
no es trobi, s’hi haurà de posar de romanent. 
 
 
ACORD 
 
ADDENDA AL CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRE STACIÓ DE SERVEIS 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN L'ÀMBIT DE LES TIC: 
RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
En data 26 d'agost de 2010 es va dictar el Decret de presidència 106/2010 el tenor literal del qual 
és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 106/2010 

Núm. exp. CNV 2010/28 
 

ADDENDA CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRESTA CIÓ DE SERVEIS 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN L'ÀMBIT DE LES TIC. 
 
En el marc de relacions de col·laboració amb el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, 
l’any 2008 es va signar el conveni per a la prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal a 
la comarca que té per objectiu la millora de la prestació de serveis públics mitjançant la utilització 
de les tecnologies de la informació i les comunicacions als ajuntaments, especialment als de 
menor capacitat econòmica i de gestió, del qual ara es proposa la segona addenda. 
 
D’entre les obligacions del Consorci AOC, es troba la transferència al Consell Comarcal de 
41.616,00€ en concepte de participació en el finançament dels serveis d’assistència referits al 
conveni. Aquesta xifra es transferirà en dues parts iguals, l’una al moment de la signatura del 
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conveni i l’altra en finalitzar l’exercici, condicionada a les activitats realitzades i al nivell de  
compliment d’objectius que es consignen a l’annex de la proposta d’addenda 
 
El Consell Comarcal s’obliga a l’assoliment d’uns objectius específics que tindran com a 
destinataris principals els municipis de menor capacitat econòmica i de gestió, i que es concreten 
en la implantació i aproximació dels serveis oferts pel Consorci AOC. 
 
La vigència del conveni finalitza el 31 de desembre de 2010. 
 
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 atès el disposat a la Llei d’organització 
comarcal per raons d’urgència, 
 
HE RESOLT: 
  
Primer.  Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració, entre el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) i el Consell Comarcal, que regula la prestació dels serveis d’assistència tècnica a 
les administracions locals de la comarca per la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant 
la utilització de les TIC. 
 
Segon.  Designar el Sr. Marcel Torner Villanueva, persona amb capacitat suficient, responsable 
dels serveis objecte d’aquesta addenda al conveni. 
 
Tercer.  Comunicar aquest acord al Consorci AOC mitjançant la formalització de la signatura de 
l’addenda al Conveni a través de la plataforma Eacat. 
 
Quart. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació.” 
 
Sotmesa la proposta a votació es ratifica per unanimitat dels membres presents. 
 
 
4. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT LABORAL DE LA SRA.  MERCÈ MILL PONS 
 

Núm. exp. PER 2010/37 
 
En data 28 de setembre d’enguany (R.E 2247), la Sra. Mercè Mill Pons, tècnic dinamitzadora en 
promoció econòmica i que presta el seus serveis com a treballadora temporal al Consell Comarcal, 
ha sol·licitat la compatibilitat per a l'exercici d'una activitat laboral en el sector privat i, més 
concretament, a l’Associació de Turisme Rural de l’Alt Urgell (TRAU) per al desenvolupament de 
tasques de col·laboració en el sistema de categorització del turisme rural a la comarca de l’Alt 
Urgell dedicant-hi, a aquest efecte, sis hores setmanals en un horari compatible amb l’actual de 
tècnic dinamitzadora en promoció econòmica.  
 

Quant a l’activitat a l’Administració Pública, aquesta es concreta en la informació i tramitació d’ajuts 
i subvencions, l’assessorament sobre tràmits per a la creació d’empreses i per a la redacció de 
plans d’empresa, la derivació de l’assessorament empresarial especialitzat al CEEI Lleida o de la 
FIDEM i la difusió de la informació empresarial. 



 

L'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, estableix els supòsits pels quals es pot declarar la incompatibilitat, per 
a totes les persones incloses en l'àmbit del Reglament, per a l'exercici d'una segona activitat o un 
segon lloc de treball privat. 
 

La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del 
Ple (article 54.s del Decret 214/1990), i ha d'estar prèviament informat per la comissió 
corresponent. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer.  Atorgar la compatibilitat a la Sra. Mercè Mill Pons pel que fa referència a les activitats 
descrites en l’antecedent. 
 

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

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

• Que, en virtut de l’article 330 del Reglament, l’activitat professional privada no es pot 
relacionar directament amb la que es realitza en la unitat o servei públic adscrita. 

 
 
5. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2009 
 
El president dóna la paraula al Sr. Porta, gerent, per tal que presenti el resum del compte general.  
 
El Sr. Porta presenta el resum del compte general de l’exercici 2009. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, i en primer lloc explica que no van presentar al·legacions en el 
termini d’exposició pública perquè no tenen res a al·legar pel que fa a la forma del compte. Els 
temes en què no estan d’acord son molt similars al que ja es va dir a l’aprovació del pressupost i 
anuncia que hi votaran en contra, sobretot tenint en compte que el 2009 ja s’estava en plena crisi 
econòmica, veuen que el números no han canviat i que son iguals a quan no hi havia situació de 
crisi i per tant entenen que el pressupost no està adaptat a aquesta situació. 
 
Manifesta que per adaptar-se a la crisi s’han de fer dues coses. En primer lloc no deixar de fer 
promoció i en segon lloc ajudar la gent amb problemes econòmics ja que hi ha més necessitats 
que mai en serveis socials. Analitzant veu que a la partida de serveis socials sobren 250.000 € i 
que del total de 13 milions d’euros se n’han gastat 7 milions que és una mica més del 50%. Pel 
que fa a les inversions la despesa gastada fora un 30 % sobre el pressupostat. Manifesta que pel 
que fa als diners que venen d’altres administracions si no es fa la despesa no arriben. 
 
Pel que fa a Territorios Digitales com a promoció del territori posa de manifest que fa 7 o 8 anys hi 
havia 3,3 milions d’euros i el 2009 només 260.000 dels quals se n’han gastat 56.000 que 
representa un 21% del previst i sembla doncs que no és una prioritat. 
 
Pel que fa la pla estratègic de desenvolupament econòmic que s’ha encarregat a una professora 
de l’autònoma i encara no en sabem res, si l’economia és una prioritat el pla estratègic es 
necessita. Pel que fa a la despesa de l’àrea de promoció econòmica manifesta que hi havia previst 
630.000 € i se n’han executat 195.000 que representa el 30%, del PERC i del PEEC no s’ha 
executat res i entén que son subvencions que no es demanen i que per tant es perden. 
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Està d’acord amb la despesa que s’ha fet pel Pla d’Actuació Comarcal i s’ha treballat força bé tot i 
que per motius d’agenda no han pogut assistir a les reunions. 
 
Creuen que no hi ha nous ni noves idees i que estant sense un full de ruta clar. Entenen que hi ha 
massa despesa en òrgans de govern i tot i que el model gerencial del consell és correcte no així a 
nivell d’assessors, dietes i compensacions. Entenen que s’ha incomplert l’acord de fa dos anys 
sobre el tema tot i que s’ha afinat una mica més la despesa. Es va dir que es pagarien les dietes 
contra tiquet i creuen que encara se n’està fent un abús, tot i que la majoria estan ven justificats. 
 
Posa de relleu que ha caigut el projecte de Randopirineus i que tot i no ser decisió del Consell és 
greu i pel que fa al Camí de Sant Jaume tenen dubtes de com es rendibilitzarà, es comercialitzarà i 
se’n farà el màrqueting. 
 
Insisteix en què la filosofia del Consell hauria de ser donar serveis als ajuntaments i assessorar-los 
i posa per exemple la necessitat de tenir un enginyer i un arquitecte al servei dels ajuntaments. 
 
Pel que fa als ingressos posa de relleu que del 2003 al 2009 s’han multiplicat per dos en corrent i 
amb increment del 32% pels de capital. 
 
Pel que fa al SAT manifesta que potser s’hauria de fer una replantejament de com es finança amb 
sistema més flexible i que no volgués el sistema SAT donar-los els diners perquè s’espavilin pel 
seu compte i que puguin autogestionar la seva autonomia. Ara per ara els ajuntaments estan 
aportant el 31% i abans era el 25%. 
 
Pel que fa a la planta fotovoltaica explica que no s’ha fet res i que s’hi havien pressupostat 180.000 
€ 
 
Pel que fa al romanent de tresoreria acumulat en què a principis de 2009 hi havia 600.000 € que 
servirien per tapar forats o per fer inversions necessàries resulta que se n’han gastat 300.000 en 
les obres de l’edifici del Consell més un crèdit i de moment sense cap subvenció. 
 
Entén que s’està incrementant la pòlissa de crèdit perquè no hi ha circulant i en un altre punt de 
l’ordre del dia es preveu un crèdit per subvencions que arribaran més tard. 
 
Manifesta que hi ha hagut modificacions petites per retribucions a càrrecs electes i exposa que 
estaria bé que ens comprometéssim pel 2010 a retallar per aquí. 
 
Pel que fa a les beques socioeconòmiques de menjador escolar recorda que ells van fer una 
proposta d’increment i que per sort el Departament d’Educació va incrementar-ho amb la mateixa 
dotació de 30.000 e que ells havien reclamat. 
 
Pel que fa a la depuradora demana que els hi expliquin com va anar la reunió amb el Conseller del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge ja que entén que han de ser els primers interessats en 
fer-la a`tes que les despeses per millores a la depuradora han de ser constants i recorda al 
president que va dir-los que el 2009 estaria acabada i encara s’ha de començar. 
 



Pel que fa la gossera explica que s’ha fet una ampliació just quan es van acabar les obres i que 
denota manca de previsió. 
 
El president pren la paraula per respondre i manifesta que hi ha alguna cosa amb la que estarien 
d’acord però en moltes d’altres no. Posa de relleu que no es pot perdre de vista en quina 
administració som : som al Consell Comarcal que és una administració que depèn del que rep i per 
tant el grau d’execució del pressupost va relacionat directament amb aquests ingressos, i aquesta 
és la realitat que s’ha d’administrar. Posa per exemple el tema de les beques socioeconòmiques 
per menjador escolar i explica que en el moment que arribar aquesta transferència extraordinària i 
segons les bases aprovades es distribueixen els ajuts.  
 
Manifesta que s’han fet afirmacions demagògiques quan s’ha parlat de les tensions de tresoreria, 
doncs aquestes hi son a tot arreu perquè els diners que han d’arribar no ho fan quan ho haurien de 
fer i per tant la concertació de pòlisses de crèdit no es fa per mala administració, sinó per poder 
atendre els pagaments en temps i forma. Pel que fa als crèdits per inversió entén que s’han de fer 
perquè en molts casos s’ha de pagar primer la inversió i després es cobra la subvenció i 
l’estructura econòmica del Consell no dóna per aguantar-ho tot i per això s’han d’instrumentar 
aquests crèdits, així doncs entén que no és cert que s’administri malament. 
 
Pel que fa al finançament de l’ampliació de l’edifici del Consell Comarcal explica que en la seva 
primera fase no tenia finançament per subvenció i per tant s’ha finançat amb càrrec a romanent i 
amb un crèdit i que per la segona fase ja hi ha subvencions. 
 
En relació a l’afirmació sobre el fet que es perden subvencions perquè no es justifiquen el 
president afirma que no és cert. Explica que es fa el pressupost en part en base a les subvencions 
que es preveuen demanar, doncs si es volen demanar s’ha de pressupostar, alhora explica que si 
no es rep la subvenció no es pot fer la inversió i per tant no es pot afirmar que es perden 
subvencions. Posa per exemple el Pla de Camins al qual se li han donat molts tombs i que encara 
no està tancat el conveni per 4 anys.  
 
Pel que fa al SAT manifesta que no és un debat que s’hagi de fer ara i aquí sinó que s’ha de parlar 
amb la Diputació de Lleida i la filosofia proposada de donar els diners als ajuntament i que aquests 
s’espavilin s’ha de parlar amb la Diputació i amb el D. de Governació que son qui en tenen les 
competències. En relació a SAT explica que s’han fer reunions per ampliar el servei i de moment 
no és possible per raons pressupostàries. 
 
En relació als serveis tècnics d’arquitecte i enginyer explica que aquesta proposta s’ha portat al 
Consell d’Alcaldes per tal de tenir un arquitecte al Consell que podés fer les funcions de municipal i 
els alcaldes no ho han cregut convenient. Recorda que el que s’ha tirat endavant amb els 
ajuntaments que hi han estat d’acord a sigut el servei d’assessorament jurídic amb un advocat. 
 
Pel que fa al Randopirineus com a projecte important per la comarca recorda que no ha estat 
voluntat del Consell Comarcal que no es subvencionés sinó que ha caigut per manca de 
finançament Interreg, en aquest sentit explica que pel que fa al senderisme ja estan adjudicats dos 
trams del camí de Sant Jaume que executaran empreses de la zona i que compten amb 
finançament Leader, i que tot i que no és tot el que es volia fer si que serà un començament i per 
tant dins el dolent no és el pitjor. 
 
Pel que fa als ajuts del PECC i del PERC explica que no han donat les subvencions.  
 
El president manifesta que hi ha qüestions de criteri i la realitat de les subvencions és que son les 
que son i dins el marge de maniobra es pot fer debat polític però els recursos de lliure disposició 
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son irrisoris. Els consells poden aportar un gra de sorra però si s’ha d’arreglar la crisi des del punt 
de vista econòmic des dels consells s’ha perdut la partida abans de començar. 
 
En relació al projecte iniciat el 2002 de Territorios Digitales i els 3,3 milions d’euros, explica que era 
un projecte d’aquell moment i que s’havia de gastar llavors i que l’any 2009 ja no hi havia 
finançament. 
 
Pren la paraula el Sr. Porta, gerent, i explica que el volum de no execució del pressupost a un 30% 
potser no és políticament correcte però segons el pressupost aprovar i el que s¡ha pogut invertir 
segons les subvencions obtingudes és el que és. Explica que no son 7 milions d’euros sinó 8,27 i 
que representa un 62% d’execució i que tot i ser baix no ho és tant. En relació a l’exemple de 
Territorios Digitales exposa que eren pressupostats com a previsió d’ajuts i que s’ha quedat en un 
programa de cooperació amb el Pallars que ha quedat molt minvat. Pel que fa al Pla estratègic de 
promoció econòmica explica que es va vehicular amb una subvenció del Departament de Treball i 
que es va fer l’estudi per part de la Universitat Autònoma dirigit per la Dra. Lourdes Viladomiu i que 
s’ha acabat en una primera fase que segurament es presentarà a la propera comissió informativa a 
la que es convidaria als redactors d’aquest perquè el presentin. 
 
En relació a la planta fotovoltaica pressupostada el 2008 i el 2009 explica que s’ha presentat a 
l’ICAEN i que alhora s’ha treballar una altre projecte d’energia que és el de la biomassa. 
 
En relació a la depuradora de Montferrer explica que els despeses per millores i manteniment 
s’han doblat perquè la planta ho necessita per funcionar i que també s’han hagut de fer inversions 
en millora dels col·lectors. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que independentment que cadascú digui la seva opinió a 
nivell global, la crítica principal és que no es troba que tinguem un rumb clar a nivell d’economia i 
d’infraestructures. Pel que fa a la demagògia en relació a l’ús de les pòlissa de tresoreria ell no diu 
que si el romanent de tresoreria s’hagués gastat en una altre cosa no s’hagués hagut de fer pòlissa 
sinó que si no s’hagués aplicat el romanent de tresoreria no hauria hagut de ser tant gran. 
Reflexiona sobre el fet que les administracions públiques estan pagant tard i ja sabem que els 
consells som els administracions petites que han de donar serveis a tothom. Ja sap que els 
consells estan condicionats per subvencions finalistes però hi ha diners de lliure disposició i que tot 
i que hi ha menys marge de maniobra que en els ajuntaments també n’hi ha. Manifesta que hi ha 
programes de la Generalitat que si no es fan no es cobren i que n’hi ha que no surten però no creu 
que entre el que va dir la Generalitat i que ha tret a convocatòria s’hagi eliminat el 70%. Pel que fa 
al Pla de camins diu que ara sembla que resultarà que els tombs que s’ha donat només sigui per el 
Pla de camins i li sembla massa fàcil donar la culpa a la Generalitat, tenint en compte que tant de 
bo la persona que porta el Pla de Camins des de la Generalitat, el Sr. Ganyet, s’estima tant la 
comarcal com ell. 
 
En relació a Territorios Digitales exposa que és un tema en què constantment s’ha de reinvertir i 
s’ha de preveure una línea de finançament cada any. 
 
El Sr, Ordeig planteja diverses preguntes sobre si es baixarà al despesa en òrgans de govern, 
sobre el perquè s’han deixar de gastar 250.000€ en serveis socials i sobre saber si se sap on va o 
no, la comarcal d’aquí a 10 anys, i creu que pel que fa a questa última pregunta s’ha de poder 



respondre en un minut per tal d’explicar el desenvolupament econòmic i el desenvolupament 
turístic. 
 
El president respon a les preguntes plantejades i en primer lloc pel que fa a les despeses en 
òrgans de govern s’intentarà adaptar-les a la situació de crisi. En relació a la despesa no feta de 
serveis socials passa la paraula al gerent per tal que ho detalli. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que els 250.000€ no aplicats de les partides de serveis socials 
responen per una part a 70.000€ del programa de treballadors familiars que no han tingut sol·licitud 
d’ajut i que no han quedat necessitats per atendre, en una altre part ha sigut casos no sol·licitats 
d’ajuts a la Llei de la Dependència, 30.000 € del programa de malalts mentals que el Departament 
no ha acabat invertint ni el 2009 ni el 2010 i que sembla que pel 2011 es farà a través d’una entitat 
privada no lucrativa, i la resta son la suma de petites quantitats de diverses partides i programes. 
 
Torna a prendre la paraula el president i explica que la prestació de serveis socials es fa de forma 
molt curosa i que no hi ha hagut més treballadores familiars perquè no hi ha hagut més demanda a 
la que donar resposta. 
 
En relació al programa del Pla de Camins explica que la seva afirmació no es feia en relació a cap 
persona concret i encara menys al Sr. Ganyet, el qual estima la comarca almenys tant com ell 
mateix i en relació al projecte de Randopirineus recorda que representava una inversió de 
430.000€. 
 
En relació al marge de maniobra dels diners de lliure disposició del Consell son els que son. Pel 
que fa a l’operació de tresoreria entén que ara el Sr. Ordeig ha explicat millor el seu contingut 
perquè de la primera exposició se’n feia una altre interpretació i exposa que el Consell necessita 
un préstec per fer front a la despesa que genera. En relació al rumb manifesta que evidentment 
que es té un full de ruta i que el Pla de Camins, el Programa d’Actuació Comarcal, les accions per 
a la planta de biomassa i altres és evident que es fan en base a un llibre de ruta. 
 
En relació a les inversions a la depuradora que abans no ha respost posa de manifest que des del 
2007 es transmet i es plasma al pressupost el que els hi diuen des del Govern de la Generalitat. 
Explica que el projecte està fet però que els diners no arriben. Ara han dit que abans de final d’any 
el projecte estarà a exposició pública i per acabar-ho d’embolicar doncs aquest any que no es farà 
la inversió el mateix departament està enviant requeriments de què la depuradora no funciona. 
 
En relació a la gossera fa una reflexió sobre el compliment de la Llei de protecció dels animals en 
el sentit que potser l’error va ser fer cas a una nova llei aprovada per unanimitat al Parlament de 
Catalunya en què es va passar una competència als ajuntaments sense acompanyar-la de diners, 
de tal manera que ens estem trobant que aquells que vam fer l’esforç per complir estem ofegats i 
tenim problemes i els que no han complert no els hi ha passat res. 
 
 
ACORD 
 
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2009 

Núm. exp. INT 2010/44 
    
Presentat a la consideració del Ple el Compte General de l’exercici 2009, integrat pel de la pròpia 
entitat i el de la societat mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció 
comarcal, rendit pel president i informat per la Comissió Especial de Compte en sessió de 20 de 
juliol de 2010 i de 5 d’octubre de 2010, i vist el resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i 
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liquidació de l’exercici, del qual resulta un resultat pressupostari ajustat de 29.909,53 € i un 
romanent positiu de tresoreria per despeses generals d’import de 433.544,83 € 
 
Vistos que els informes de la Comissió han estat favorables a l’aprovació del Compte General i 
tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Vistos els informes d’intervenció emesos 
 
Atès el disposat als articles 208 a 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 10 membres 
presents de CIU i ERC i el vot en contra dels 6 membres del grup PSC-Progrés, s’acorda 

Únic.  Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 2009. 

 
 
6. INVENTARI DE BÉNS 2009 

 Núm. exp. INT 2010/62 
 
En data 28 de setembre, es va dictar el Decret de Presidència 115/2010, el que proposa 
l’aprovació per part del Ple de la següent rectificació de l’inventari de béns i drets de la corporació 
en data 31 de desembre de 2009: 
 

RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BENS  
RESUM GENERAL  

2009 
 

A C T I U       
      

1. Béns de domini públic  01/01/09 ALTES  BAIXES  31/12/09 
1.2.1. Edificis de serveis generals 1.387.500,97 464.319,16  1.851.820,13 
1.2.3. Edificis sanitaris 340.453,62   340.453,62 
1.2.6. Edificis d'obres públiques 1.527.867,98 173.803,08  1.701.671,06 
1.2.8. Altres immobles 14.270,43   14.270,43 
1.2.9 Drets reals immobles aliens 42.080,00 19.020,95  61.100,95 
1.3.1. Equips informàtics 447.257,19 34.476,92  481.734,11 
1.3.2. Vehicles d'obres públiques 61.321,26   61.321,26 
1.3.4. Altres vehicles 144.289,14 9.000,00  153.289,14 
1.3.5 Maquinària, instal·lacions... 1.157.586,09   1.157.586,09 
1.4.1. Mobiliari i parament d'oficina 142.689,91   142.689,91 
1.4.3. Mobiliari i parament sanitari 10.611,09   10.611,09 
1.4.6. Mobiliari benestar social 2.601,97   2.601,97 
1.4.7. Altres béns d'ús públic 54.681,15   54.681,15 
   
3. Béns patrimonials      



3.1.1. Patrimoni del sol 192.824,03  192.824,03 0,00 
3.5.1. Títols capital empreses 66.121,21   66.121,21 
      
      
 VALORACIÓ TOTAL  5.592.156,04 700.620,11 192.824,03 6.099.952,12 
      
      
P A S S I U       

      

5. Obligacions de l'ens local      
5.2. Prèstecs a llarg termini  300.000,00 12.928,63 287.071,37 
      
      
 VALORACIÓ TOTAL  0,00 300.000,00 12.928,63 287.071,37 
 

PATRIMONI NOMINAL . .....................................................5.812.880,75 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer.  Proposar al Ple l’aprovació de l’inventari de béns i drets de l’entitat. 
 
Segon.  Trametre una còpia de la rectificació, autoritzada per la secretària accidental i amb el 
vistiplau del Sr. President, al subdelegat del Govern a Lleida i a la Delegació Territorial del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 86 del Text Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local i 105.3 de la Llei 
6/2006, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
 
 
7. PLA ECONOMICO FINANCER D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀ RIA 

Núm. exp. INT 2010/64 
 

Aprovació de l’informe d’estabilitat pressupostària  liquidació pressupost exercici 2009. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat  la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 sense 
ajustar-se al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 19.3 
del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària (TRLGEP) i l’article 15.1 del Reglament de desenvolupament de la LGEP, ja que, la 
suma dels ingressos no financers, capítols 1 a 7, és inferior a la suma de les despeses no 
financeres, capítols 1 a 7, amb la qual cosa, s’obté una necessitat de finançament per import de 
532.588,35 €. 
 
No es practiquen ajustaments en el càlcul anterior. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 22 del TRLGEP, les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos 
següents a l’aprovació del pressupost en situació de  desequilibri, un pla econòmic financer a tres 
anys, per la seva correcció.  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 10 membres 
presents de CIU i ERC i el vot d’abstenció dels 6 membres del grup PSC-Progrés, s’acorda 

Únic. Aprovar el pla econòmico-financer d’estabilitat pressupostària. 
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8. RENOVACIÓ OPERACIONS DE TRESORERIA 

Núm. exp. INT 2010/65 
 
Atesa la proximitat del venciment de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació l'any 2010. 
 
Es proposa al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell l’adopció dels següents, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 10 membres 
presents de CIU i ERC i el vot d’abstenció dels 6 membres del grup PSC-Progrés, s’acorda 

  
Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació de pòlisses de 
crèdit anual per import de 1.300.000,00 €. 
 
Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca a través de les oficines 
obertes a la Seu d’Urgell la presentació de propostes. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la contractació 
d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la. 
 
 
9. PRÉSTECS, SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ I PLA DE SA NEJAMENT FINANCER 

 
 Núm. exp. INT 2010/66 

 
El decret de presidència 119/2010, ha incoat expedient per sol·licitar préstecs. 
 
En execució del pressupost de la corporació, hi ha diverses inversions, amb el finançament garantit 
mitjançant subvenció i recursos propis: 
 
1. CENTRE SERVEIS ALT URGELL FASES 2 I 3 
 
Inversió:   710.673,61 
Finançament: PUOS-2011 330.000,00 
  PUOS-2012 147.500,00 
  DPTOP-2010 166.000,00 
  REC.PROPIS   67.173,61 
 
2. CAMÍ DE SANT JAUME 
 
Inversió:   363.857,01 
Finançament: DPTOP-2009 120.000,00 
  UE-LEADER 243.857,01 
 



3. CENTRE EMPRESARIAL I TECNOLÒGIC DE L’ALT PIRINEU  – CTAP  
 
Inversió:   763.163,87 
Finançament: CAU XXI 763.163,87 
 
 
Donat les inversions s’han de pagar en termini, i en canvi les subvencions trigaran en cobrar-se, 
cal finançar la temporalitat mitjançant operacions de crèdit a llarg termini. Així mateix, en el cas de 
la construcció del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu – CETAP, inversió en la que el 
Consell Comarcal actua com a ens executor, és preveu que la corporació presti suport financer al 
Consorci Alt Urgell XXI, ens beneficiari de la subvenció, entitat la qual està gestionada pel Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell.  
 
L’operació es pot fer amb les condicions financeres següents: 
 

� Tipus d’interès i marge, període de revisió, termini total en anys, període de disponibilitat, 
període de carència, termini d’amortització, comissió d’obertura, comissió d’estudi, comissió 
per amortització anticipada i altres condicions financeres que es prevegin. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les despeses d’inversió es poden finançar 
amb operacions de crèdit. 
 
2. El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té el pressupost de l’exercici corrent aprovat.  
 
3. El pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, no s’ajusta al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la LGEP, la qual cosa posa 
de manifest la seva necessitat de finançament. A fi de corregir aquest desequilibri, s’ha elaborat un 
pla economicofinancer d’acord amb l’article 22 de la LGEP. Aquest pla ha de ser sotmès a 
l’aprovació del Ple de la corporació.  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 10 membres 
presents de CIU i ERC i el vot d’abstenció dels 6 membres del grup PSC-Progrés, s’acorda 

Primer.  Concertar operacions de crèdit per finançar el retard en el cobrament de les subvencions 
de les inversions de Centre de Serveis de l’Alt Urgell, i del Camí de Sant Jaume, per import de 
643.500,00 € i 363.857,01 € respectivament. 
 
Segon.  Iniciar la tramitació administrativa per la concertació d’una operació crédit i de prestació de 
suport financer al Consorci Alt Urgell XXI, pel retard en el cobrament de les subvencions de Centre 
Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, per import de 572.372,90 €. 
 
Tercer.  Aprovar el corresponent pla de sanejament financer conseqüència de la concertació de les 
operacions de crèdit. 
 
 
10. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 3 

Núm. exp. INT 2010/63 
    
Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient,  
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D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vist l’acord de la Comissió informtiva de data 5 d’octubre de 2010 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 10 membres 
presents de CIU i ERC i el vot d’abstenció dels 6 membres del grup PSC-Progrés, s’acorda 

Primer.  Aprovar la modificació amb les partides pressupostàries i imports més avall indicats, així 
com el seu finançament: 
 
Suplements de crèdits  
 
1. Partides del pressupost de despesa a què afecta l’expedient 
 
DESPESES 

Denominació  Import  Aplicació 
pressupostària 

Amort.préstecs llarg termini fora s.p.Camí St.Jaume 363.857,01 011.913 
Amort.préstecs llarg termini fora s.p.CETAP 572.372,90 011.913 
Amort.préstecs llarg termini fora s.p.CESAU 643.500,00 011.913 
Obres ampliació seu corporació CSAU 143.500,00 920.622 
Obres ampliació seu corporació CSAU 67.173,61 920.622 
Pla dinàmica educativa 9.064,76 320.227 
Transport escolar col·lectiu 55.000,00 320.227 
ICAEN. Auditoria energètica 3.500,00 920.227 
Explotació EDAR Montferrer 8.045,80 161.227 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS  1.866.014,08  
 
 
2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació  de crèdit 
 
NOUS INGRESSOS 

Denominació  Import  Aplicació 
pressupostària 

Préstecs llarg termini fora s.p.Camí St.Jaume 363.857,01 913 
Préstecs llarg termini fora s.p.CETAP 572.372,90 913 
Préstecs llarg termini fora s.p.CESAU 643.500,00 913 
Transf.corrents. Dep.Educació 9.064,76 450 
Transf.corrents. ICAEN 3.500,00 450 
Transf.corrents. ACA 8.045,80 451 
Transf.corrents. Dep.Educació 55.000,00 450 
Romanent de tresoreria 67.173,61 870 

TOTAL INGRESSOS 1.722.514,08  
 
 
BAIXES EN PARTIDES DE DESPESES 

Denominació  Import  Aplicació 
pressupostària 



Programa de dinamització territorial 143.500,00 434.609 
TOTAL BAIXES  143.500,00  

 
Crèdits extraordinaris  
 
1. Partides del pressupost de despesa a què afecta l’expedient 
 
 
DESPESES 

Denominació  Import  Aplicació 
pressupostària 

Préstecs llarg termini ens locals. CETAP 572.372,90 011.821 
TOTAL ALTES  572.372,90  

 
 
2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació  de crèdit 
 
NOUS INGRESSOS 

Denominació  Import  Aplicac ió 
pressupostària 

Reintegramens préstecs llarg termini ens locals. Cetap 572.372,90 821 
TOTAL ALTES  572.372,90  

 
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, considerar aprovat definitivament l’expedient de forma automàtica. 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 
11. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB FIDEM I L’AJUNTAMENT DE LA SEU. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig per demanar que es faci una valoració de com han anat els anteriors 
convenis i manifesta que li sembla molt bé aquest i que es fa molt bona feina. 
 

Núm. exp. CNV 2010/30 
Aprovació del conveni de col·laboració amb la FIDEM  i l’Ajuntament de la Seu 
 
En data 27 de març de 2009, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la Fundació Internacional de la 
Dona Emprenedora (FIDEM) i l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU) van signar el 
Conveni Marc de col·laboració per a la creació d’una delegació de la fundació indicada a la Seu 
d’Urgell, i donat l’interès a oferir eines específiques d’assessorament empresarial adreçat a dones 
emprenedores i a facilitar la implantació de noves empresàries a la comarca. 
 
La vigència d’aquest conveni estava fixada per a la fi de 2009, essent possible la seva pròrroga o 
modificació. 
 
A data d’avui, s’ha redactat un nou conveni per a fixar els paràmetres de la col·laboració amb la 
FIDEM de les entitats signatàries del Conveni de constitució i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, 
que s’adhereix en aquest nou, amb fixació de la seva aportació, entre d’altres modificacions. 
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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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer.  Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre aquest ens, la Fundació Internacional de la 
Dona Emprenedora (FIDEM), l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell per a l’ampliació de la col·laboració amb la FIDEM. 
 
Segon.  Nomenar la Sra. Mireia Pellicer com a  representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en 
la Comissió de Seguiment creada a partir del conveni indicat, i amb funcions avaluadores. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Quart.  Notificar aquesta resolució a la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, a 
l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
12. ADHESIÓ A LA FILM COMMISSION 

Núm. exp. PRS 2010/19 
 
La Xarxa Barcelona / Catalunya Film Commission és una eina que pretén promoure Catalunya 
com a espai per al rodatge de pel·lícules i altres productes audiovisuals. La participació en aquesta 
xarxa pretén afavorir la projecció dels municipis adherits, com també la promoció turística i el 
desenvolupament econòmic.  
 

Entre els compromisos de la xarxa, s’inclouen els de difusió del poble o ciutat com a espai de 
rodatge i proporcionar a les empreses audiovisuals informació sobre el municipi i dades sobre els 
gestors de les localitzacions escollides. També s'inclourà a la pàgina web de la xarxa imatges de 
localitzacions del territori o espais que siguin susceptibles de ser escenari d'algun rodatge, entre 
d'altres.  
 

A més a més, els municipis adherits tindran presència a la Guia de Producció Audiovisual de la 
xarxa i accediran a iniciatives de formació sobre la tramitació de permisos de rodatge. També 
tindran accés a informació i material de treball com ara protocols de bones pràctiques per a les 
productores i podran ésser promocionats a mercats audiovisuals i festivals de cinema de referència 
com ara el festival de cinema de Berlín, el festival de cinema de Cannes o el festival internacional 
de cinema de Sant Sebastià. A això s'afegeix la promoció del municipi a entitats associatives de 
Film Commission, entre d'altres compromisos.  
 
Atès que diferents municipis de la comarca de l’Alt Urgell estan interessats en formar part 
d’aquesta xarxa i que han manifestat la voluntat que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell els 
representi a la xarxa i en sigui l’interlocutor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 



Primer.   Adherir-se a la Xarxa Barcelona / Catalunya Film Commission. 
 

Segon.  Formalitzar les delegacions de representació dels municipis de Coll de Nargó, Montferrer i 
Castellbò, la Seu d’Urgell, les Valls d’Aguilar, les valls de Valira i Peramola al Consell Comarcal.   
 

Tercer.  Comunicar aquest acord als interessats. 
 
 
13. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE LA PURIFICA CIÓ D'ADRALL 

Núm. exp. BCL 2010/13 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de la 
Purificació d'Adrall, titularitat del Bisbat d’Urgell 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que l’església és un temple del segle XVIII, de dimensions considerables i 
que segueix una estructura pròpia de l’arquitectura barroca que es construïa a la zona, malgrat 
certes modificacions que ha experimentat especialment al llarg del segle XX. Així mateix, l’església 
de la Purificació d’Adrall té assumides les funcions d’església parroquial des del segle IX i, per les 
seves dimensions i per la seva ubicació en un dels espais més emblemàtics de la vida comunitària 
d’Adrall, fan d’aquest temple parroquial un referent visual bàsic de la població. 
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer.  Declarar bé cultural d'interès local l’església de la Purificació d'Adrall. 
 
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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Ribera de l’Urgellet. 
 
 
14. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT TIRS D EL PLA DE SANT TIRS 

Núm. exp. BCL 2010/14 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de Església de Sant Tirs 
del Pla de Sant Tirs titularitat de Bisbat d’Urgell 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que és un temple construït al segle XIX amb una estructura pròpia de 
l’arquitectura barroca, amb la particularitat que, en relació als estàndards dels segles XVIII i XIX, 
presenta una decoració notablement rica i unes solucions arquitectòniques complexes que li 
aporten un toc de qualitat dins del seu estil dins del context comarcal. Així mateix, que el seu 
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campanar de torre, ubicat en un lloc prominent fan del temple un referent visual bàsic de la 
població del Pla de Sant Tirs i de la seva rodalia. 
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Tirs del Pla de Sant Tirs. 
 
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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Ribera de l’Urgellet. 
 
 
15. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE  D'ALÀS 

Núm. exp. BCL 2010/15 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Esteve d'Alàs titularitat de Bisbat d’Urgell 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que l’església és un temple de dimensions considerables, construït al segle 
XVIII, que segueix una estructura pròpia de l’arquitectura barroca de la zona, amb la particularitat 
poc comuna a la comarca que presenta dos rengs de tribunes a la part alta dels murs laterals. Així 
mateix, també destaca que el temple concentra les funcions de parroquial d’una forma 
ininterrompuda des del segle X i que el seu campanar de torre adossat fa d’aquest edifici el 
principal referent visual del poble d’Alàs.  
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Esteve d'Alàs. 
 
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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc. 
 



 
16. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT GIRVÈS  DE CASTELLNOU DE 
CARCOLZE 

Núm. exp. BCL 2010/16 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Girvès de Castellnou de Carcolze, 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 el fet que l’església presenta un notable interès per les formes gòtiques que 
predominen en les seves estructures, pràcticament inèdites en qualsevol altre temple parroquial de 
la comarca de l’Alt Urgell, així com el seu paper de referent visual dins del conjunt de la població 
de Castellnou de Carcolze, per la seva ubicació central i, sobretot, pel seu campanar de torre que 
destaca per sobre del caseriu.  
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Girvès de Castellnou de Carcolze. 
 
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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament del Pont de Bar. 
 
 
17. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT ANDREU  D'ARCAVELL 

Núm. exp. BCL 2010/17 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Andreu d'Arcavell nou,  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 el fet que es tracta d’un temple paradigmàtic de l’estil barroc de la comarca de 
l’Alt Urgell, amb una particular tipologia cruciforme, i el fet que es dreça al centre de la població 
com a referent visual de la mateixa, gràcies al seu campanar de torre que sobresurt per sobre del 
caseriu.  
 
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 16 membres presents s’acorda,  
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Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Andreu d'Arcavell nou. 
 
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 al Bisbat d’Urgell, a l’Ajuntament de les Valls de Valira i a l’EMD d’Arcavell. 
 
 
18. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE D E BELLESTAR 
 

Núm. exp. BCL 2010/18 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Pere 
de Bellestar, titularitat del Bisbat d’Urgell 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que l’església presenta les característiques pròpies de l’arquitectura religiosa 
dins l’àmbit rural de la comarca en època del barroc, que ha assumit les funcions d’església 
parroquial des d’almenys el segle XVIII fins l’actualitat i que, amb el seu campanar de torre, 
caracteritza el perfil urbà del nucli de Bellestar.   
 
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. 
 
Es per tot això que es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Pere de Bellestar. 
 
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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó. 
 
 
19. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ  D'ESTAMARIU 
 

Núm. exp. BCL 2010/19 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de Església de Sant 
Vicenç d'Estamariu nou, titularitat del Bisbat d’Urgell. 



 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que l’església presenta les característiques pròpies de l'arquitectura religiosa 
dins l'àmbit rural de la comarca en època del barroc, que ha assumit la condició d’església 
parroquial des del segle XVIII, moment en què substituí l’antiga església romànica i que el seu 
esvelt campanar de torre defineix el perfil urbà del nucli d’Estamariu. 
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Vicenç d'Estamariu nou. 
 
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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament d’Estamariu. 
 
 
20. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE BESCARAN 
 

Núm. exp. BCL 2010/20 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de Església de Sant Martí 
de Bescaran nou 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 el fet que l’edifici recull una lectura local de l’estil barroc, amb un predomini 
marcat de les formes arquitectòniques tradicionals i que destaca com a centre de la seva 
demarcació parroquial a partir que fou erigit per substituir l’antiga església romànica. Així mateix, 
s’indica que el seu campanar de torre fa d’aquest edifici un referent visual bàsic del nucli de 
Bescaran. 
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Martí de Bescaran nou. 
 
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 al Bisbat d’Urgell, a l’Ajuntament de Valls de Valira i a l’EMD de Bescaran. 
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21. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ D'ALBET 

 
Núm. exp. BCL 2010/21 

 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Martí 
d'Albet, 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 edifici que concentra uns valors arquitectònics singulars, 
basats en una la rusticitat constructiva i una línia simple i funcional, molt lligada amb unes formes 
tradicionals sòlidament implantades a la zona. Així mateix, destaca la seva antiguitat que podria 
lligar amb l’existència d’un cenobi monàstic d’època alt-medieval. 
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Martí d'Albet. 
 
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 al Bisbat d’Urgell, a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó i a l’EMD de 
Castellbó. 
 
 
22. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT FRUITÓ S DE CARMENIU 
 

Núm. exp. BCL 2010/22 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Fruitós de Carmeniu, 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 edifici que concentra uns valors arquitectònics basats en la 
rusticitat constructiva i una línia simple i funcional, molt lligada amb unes formes tradicionals 



sòlidament implantades a la zona i a unes formes constructives molt característiques dels segles 
XVIII i XIX a l’àmbit comarcal de l’Alt Urgell.  
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Fruitós de Carmeniu. 
 
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 al Bisbat d’Urgell, a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó i a l’EMD de 
Castellbó. 
 
 
23. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT ROMÀ D E PERLES 
 

Núm. exp. BCL 2010/23 
 
L’Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església 
de Sant Romà de Perles,  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 la notificació al Bisbat d’Urgell com a propietari. 
 
Destaca de l’informe que l’edifici concentra uns valors arquitectònics singulars, basats en el seu 
estil romànic del segle XII que exemplifica un art constructiu molt específic, del qual cal destacar-
ne en aquest cas el potent campanar d’espadanya. Així mateix, l’església té assumides les 
funcions de temple parroquial des de l’edat mitjana fins èpoques recents.  
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Romà de Perles. 
 
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 Fígols i Alinyà i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
24. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT SERNI D'ARFA 

Núm. exp. BCL 2010/24 
 
L’Ajuntament de Ribera d'Urgellet ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Serni d'Arfa, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
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Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i la notificació al Bisbat d’Urgell coma a propietari. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’una església de dimensions considerables, construïda entre 
els segles XVII i XVIII, i amb un estil propi de la interpretació local del barroc. Així mateix, que es 
tracta d’un temple parroquial ja documentat des del segle X i que el seu particular campanar de 
torre octogonal defineix decisivament el perfil urbà del nucli d’Arfa.   
 
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 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Serni d'Arfa. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament de Ribera d'Urgellet i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
25. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT GENÍS DE TOST 

Núm. exp. BCL 2010/25 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
ADHESIÓ A LA FILM COMMISSION 
 
 

Comissió d' Atenció a les persones  

 
26. APROVACIÓ DEL CONVENI DE FORMACIÓ AMB ASPID. 

Núm. exp. CNV 2010/31 
CNV-2010/13 

 
En data 14 de febrer de 2008 es va signar el Conveni entre el Consell Comarcal i l’Associació de 
Paraplègigs i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) per a la inserció laboral de persones amb 
discapacitats, que va ser prorrogat l’any 2009 i l’any 2010. 
 
En aquest moment, i ja per a l’any 2010, es preveu que el conveni sigui substituit per un altre i per 
tant tenint en compte la vigència de la pròrroga aprovada el mes d’abril de 2010 caldria en primer 
lloc declarar la resolució del conveni per mutu acord. 
 



El nou conveni contempla una variació en el concepte i l’import a aportar per les administracions 
públiques que passarà a  a finançar la realització de cursos de formació que el col·lectiu de 
persones amb discapacitat de la comarca necessite i una variació en l’import que passarà de 2.500 
€ a 1.000,00 €. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer.   Declarar la resolució del Conveni de data 14 de febrer de 2008 i que va ser prorrogat pel 
2010 per mutu acord i per tant declarar la seva no aplicació per a l’anualitat 2010. 
 
Segon.  Aprovar el nou Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació de Paraplègigs i 
Discapacitats Físics de Lleida (ASPID per a la inserció de persones amb discapacitat. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a ASPID i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
27. APROVACIÓ DE CONVENI AMB L'AMPA D'OLIANA PEL ME NJADOR ESCOLAR. 
 

Núm. exp. CNV 2010/32 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell exerceix les competències delegades pel Conveni anual signat 
amb el Departament d’Educació en matèria de menjadors escolars en el marc de l’establert en el 
Decret 219/1989. 
 
El menjador escolar que dona servei al CEIP Sant Jordi i l’IES Aubenc d’Oliana disposa d’una 
instal·lació de cuina que ha estat gestionada per la direcció del CEIP Sant Jordi fins al curs 2009-
2010. El mes de juny d’enguany la direcció del CEIP Sant Jordi va comunicar al Consell Comarcal 
la decissió de deixar de gestionar quest servei i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) 
del mateix CEIP va sol·licitar al Consell Comarcal la voluntad d’assumir-ne la gestió. 
 
El model de gestió del menjador d’Oliana, en tant que es cuina en el mateix centre aporta valors de 
proximitat que fa òptima la qualitat del servei, alhora que el fet que sigui gestionat per l’AMPA fa 
partícep de forma més directe als usuaris i beneficiaris del servei. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Sant Jordi 
d’Oliana per a la gestió del servei de menjador escolar d’Oliana pels alumnes del CEIP esmentat i de 
l’IES Aubenç. 
 
Segon.  Designar al president del Consell Comarcal com a representant a la Comissió de Seguiment. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’AMPA d’Oliana, al CEIP Sant Jordi i a l’IES Aubenç. 
 

Punts d'urgència  

D’acord amb l’establert a l’article 82.3 del ROF, i sotmesa a votació la proposta d’inclusió del punt 
següent a l’acta, s’inclou per unanimitat dels membres presents. 
 
28. CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
FACTURACIÓ ELECTRÒNICA. E.FACT 

Núm. exp. CNV 2010/33 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

El Consorci AOC gestiona un servei que permet la tramesa i facilita la gestió de factures 
electròniques cap a les Administracions Públiques Catalanes provinents de qualsevol dels seus 
proveïdors, i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell està interessat en la utilització del mateix.  

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de la prestació per part del Consorci AOC al 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell del servei e.FACT, fixant les obligacions d’ambdues parts i definint 
els serveis, els quals es resumeixen en la recepció, distribució, registre i utilització de factures i 
l’acord de nivell de servei (ANS): suport i resolució d’incidències. 

El Conveni té una vigència d’un any i es prorrogarà automàticament per períodes d’un any si no es  
denuncia amb una antelació de sis mesos. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya que regula la 
prestació del servei de facturació electrònica E.FACT. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Consorci Administració Oberta de Catalunya. 
 
 
29. 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. 88 al 125 de 2010 compresos entre els dies 30 de juliol i la data d’avui. 
• Resolucions : núm. 41 a la 55 de 2010 entre els dies 30 de juliol i la data d’avui 

 
30. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc el president informa de la visita al Secretari de Telecomunicacions i Societat de la 
informació, Sr. Bosch, que ja ha comentat anteriorment, per veure el finançament de les inversions 
en banda ampla i que segurament es podrà concretar en un ajut de 100.000€ per estendre-la a 
zones sense cobertura. 
 
En segon lloc explica que s’ha fet la visita, demanada des dels mes de febrer, al Sr. Francesc 
Baltasar, Conseller Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, per tractar del tema de la nova 
depuradora i que els ha explicat que el projecte estarà a exposició pública abans de final d’any i va 
transmetre que serà inversió amb prioritat alta. 
 
A continuació explica que el 27 de febrer es va fer la presentació del projecte de la planta de 
biomassa d’Enerforest Alt Urgell a l’edifici de la Pedrera a Barcelona amb assistència de la 
consellera de Treball, Sra. Mar Serna, del president de Catalunya Caixa, Sr. Narcís Serra, i de 
força alcaldes i pedanis de la comarca als quals agraeix especialment la seva assistència, i 
manifesta que es podrà impulsar i accelerar el projecte presentat. 
 



Per acabar recorda que demà se celebra el 70è aniversari de l’afusellament del president 
Companys i que tindrà lloc un acte commemoratiu al pobles del Tarròs a les 6 de la tarda amb 
l’assistència del Conseller de Cultura, Sr. Tresseres, i fa extensiva la invitació rebuda a tots els 
consellers del Consell Comarcal . 
 
31. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
32. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap prec presentat ni es demana cap paraula per preguntes. 
 
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 
 


