
 
 
 
 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2010/6 
Caràcter: Ordinari 
Data: dimarts, 21 de desembre de 2010 
Durada: de les  11:10 a les 13:00  hores 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt 

Urgell  
 

Hi assisteixen: 

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

Alcaldes presents: 

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



 

S’incorporen durant la sessió: 

- Fermin Tordesilllas Casals 
- Marc Porta Fàbrega 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL 

2. Conveni amb l'Agència Catalana de Certificació per a la prestació del servei de certificació 
digital com a entitat de registre idCAT: ratificació de Decret 

3. Conveni amb el Consorci AUGEMA per a la gestió administrativa comptable i de nòmines 
4. Acord sobre la Fundació del Centre Especial de Treball per a l’Alt Urgell 
5. Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge pel suport administratiu 2011. 
6. Pròrroga del contracte d’explotació de la Xarxa Wimax  
7. Concessió de bestreta al Consorci Alt Urgell XXI: ratificació de Decret 
8. Contractació de préstecs. 
9. Modificació de crèdits- Núm. 4/2010 
10. Sol·licitud de compatibilitat de la Sra. Anna Gallart Capdevila: ratificació de Decret 
11. Aprovació del Vè Conveni de Personal del CCAU. 

PLE 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

12. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a l'edició del llibre "Alt Urgell: una visió de 
conjunt.Volum III" 

13. Conveni amb el DPTOP per a la millora i manteniment de la xarxa de camins de l'Alt Urgell 
2010-2012: ratificació de Decret de sol.licitud 

14. Conveni amb el Departament de Treball pel programa INICIA 
15. Conveni amb el Departament de Treball pel programa QUALIFICA'T 
16. Sol·licitud de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya per al Programa Suma't: ratificació 

de Decret 
17. Sol·licitud a l'ACA per  a ser administració actuant de l'EDAR Montferrer 2011 
18. Pla quinquennal de reposició, millores i noves inversions 2011-2015 EDAR Montferrer 
19. Declaració BCIL Església de Sant Andreu de la Parròquia d'Hortó 
20. Declaració BCIL Església de Sant Fruitós de Guils del Cantó 
21. Declaració BCIL Església de Sant Vicenç de Montferrer 
22. Declaració BCIL Pont de la Plana de Cava 
23. Declaració BCIL Església de Sant Genís de Tost 
24. Declaració BCIL Església de Sant Serni de Seix 
25. Declaració BCIL Església de Sant Esteve d'Aravell 
26. Declaració BCIL Santuari de Sant Joan de l'Erm Nou 
27. Conveni amb el Consell Comarcal de Cerdanya i el Consell Comarcal del Berguedà per a la 

reedició del fulletó de flora i fauna del Parc Natural del Cadí-Moixeró 2010. 
28. Addenda al conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per l'oficina d'habitatge 

1r. semestre 2011. 
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COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES 

29. Conveni amb el DASC i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la gestió de l'oficina jove: 
ratificació de Decret 

30. Conveni amb el Consell Comarcal de la Cerdanya per a la implantació de l'Oficina Jove de 
Treball de l'Alt Pirineu i Aran 

31. Conveni amb l'Ajuntament de Puigcerdà per a la implantació de l'Oficina Jove de Treball de l'Alt 
Pirineu i Aran 

32. Conveni amb alguns ajuntaments de la comarca pel tècnic compartit de joventut 2010 
33. Conveni amb la Fundació Sant Hospital per a la realització de pràctiques acadèmiques del curs 

de gerontologia. 
34. Addenda al conveni amb el Departament d'Educació per al curs 2010-2011 
35. Modificació del Contracte Programa 2009-2010 amb el DADC en relació al SIAD: ratificació de 

Decret 
36. Incorporació de la Fitxa 27 al Protocol addicional per a l'any 2010 del Contracte Programa de 

serveis socials: ratificació de Decret 
37. Conveni amb el CEIP Mn. Albert Vives per la cessió d'espais pel Centre Obert de l'Alt Urgell. 
38. Aprovació del Pla d'igualtat intern del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
39. Conveni per a regular les relacions entre l'ajuntament de La Seu d'Urgell, el Consell Comarcal 

de l'Alt Urgell i el Consorci d'Atenció a les Persones. 

PUNTS D'URGÈNCIA 

40. Conveni marc entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell per al desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic. 
 

41. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
42. Informes de Presidència. 
43. Torn obert de paraules als alcaldes. 
44. Precs i preguntes. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova les actes de les sessions anteriors. 
 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Municipal 

 
2. CONVENI AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE CERTIFICACIÓ DIGITAL COM A ENTITAT DE REGISTRE IDCAT: RATIFICACIÓ 
DE DECRET 

Núm. exp. CNV 2010/34 



 
En data 18 d'octubre de 2010 es va dictar el Decret de presidència 126/2010 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 126/2010 

Núm. exp. CNV 2010/34 
Conveni per a la prestació del servei de certificació digital idCAT 
 
En data 10 d’agost de 2006, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va signar el Conveni de prestació 
de serveis de certificació digital idCAT, i el qual concedia a la corporació la condició d’Entitat de 
Registre per a la realització de les funcions de certificador per a signatura digital de l’Agència 
Catalana de Certificació. 
 
El present conveni, amb una vigència d’un any, té per objecte l’establiment d’un marc de 
col·laboració amb el CATCert per a la prestació dels serveis de certificació digital (SCD), els quals 
són els d’emissió, verificació, distribució, habilitació, renovació i revocació de certificats CPIXSA 
(idCAT) de classe 2.   
 
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 de prestació del servei de 
certificació digital com a entitat de registre idCAT. 
 
Segon.  Posposar el nomenament dels responsables del servei i operadors de l’entitat. 
 
Tercer. Formalitzar aquest acord mitjançant la signatura del conveni a través de l’aplicació SIGNA 
de la plataforma l’Eacat. 
 
Quart.  Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació. ” 
 
Alhora s’ha de nomenar els responsables tecnic-administratiu de la gestió del servei de certificació 
digital. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda:  
 
Primer. Ratificar el Decret 126/2010, de 18 d’octubre, d’aprovació  del Conveni amb l’Agència 
Catalana de Certificació per a la prestació del servei de certificació digital com a entitat de registre 
idCAT. 
 
Segon. Nomenar responsables del servei i operadors de l’entitat al Sr. Marcel Torner Villanueva i 
la Sra. Jasmina Costa Escalé 
 
 
3. CONVENI AMB EL CONSORCI AUGEMA PER A GESTIÓ ADMINISTRATIVA, COMPTABLE I 
DE NÒMINES 

Núm. exp. CNV 2010/42 
 
Aprovació del conveni amb AUGEMA per a la secretaria, gestió comptable i de nòmines 
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El consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient necessita suport de gestió administrativa, de gestió 
comptable, laboral i fiscal, així com d’espai per de treball.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell vol contribuir, i així ho ha estat fent fins ara, en el suport al 
Consorci per a la consecució dels seus objectius. El Consorci actualment té ubicada la seva oficina 
a la seva seu a l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i s’utilitza els serveis de recepció, i els 
serveis administratiu i de secretaria els presta efectivament el Consell Comarcal. 
 
Alhora el Consorci necessita de suport per a la gestió comptable (confecció de la comptabilitat 
pública local), laboral (confecció de nòmines i assegurances socials) i fiscal, i el Consell Comarcal 
té la possibilitat d’oferir-lo amb condicions que garanteixin el compliments establerts per a la 
presentació d’aquests a la Sindicatura de Comptes i altres ens de control públic i es quantifica en 
un cost de 300,00 € al mes. 
 
Aquests efectes es proposa la signatura d’aquest Conveni que inclou dos conceptes bàsics: 
 
A) Prestació de suport i tasques administrativees 
B) Prestació de suport de gestió comptable, laboral i fiscal. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient (AUGEMA) que 
regula la prestació de suport administratiu i prestació de suport comptable, fiscal i laboral. 
 
Segon. Notificar aquesta acord al Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient (AUGEMA). 
 
 
En finalitzar aquest punt s’incorporen a la sessió els Srs. Fermin Tordesillas Casals i Marc Porta 
Fàbregas. 
 
 
4. ACORD SOBRE LA FUNDACIÓ INTEGRA PER UN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL. 
 
El Sr. Jesús Fierro, president,  explica abastament la proposta de creació del centre especial de 
treball a través d’una fundació, amb els qui en seran patrons fundadors, les aportacions de capital 
fundacional previstes, i posa de relleu que enten que és una iniciativa important que tindrà un camí 
llarg que ara es comença. Enten que pot ser molt important per persones amb una certa 
discapacitat que poguin trobar una sortida de treball i que és important que el Consell Comarcal en 
sigui part activa. 
 
El Sr. Ordeig, del grup del PSC, manifesta que donen suport al projecte i que hi votaran a favor 
però volen fer unes reflexions sobre el procés. En primer lloc denota que l’aportació del capital 
fundacionsal s’hauria d’incloure en una modificació pressupostària. En segon lloc fa una valoració 
positiva global per buscar sinèrgies amb la futura planta de biomassa que creu que és clara i per la 
vinculació dels serveis de cara al bosc de la muntanya d’Alinyà en tant que Catalunya Caixa n’és 
part i pot ser demandant de serveis del centre especial de treball. Alhora però demana prudència 



perquè s’està en un moment de crisi on les caixes estan en processos de fussió i de canvis que pot 
comportar que en alguns projectes es pugui fer marxa enrrera i seria important que aquest no 
s’escapés. Enten que la constitució de la Fundació es vulgui activar per abans d’acabar l’any però 
la pressa fa que no s’hagi pogut mirar gaire els estatuts, tot i que enten que els qui van a davant de 
Catalunya Caixa tenen experiència i el “know how” per tirar-ho endavant la nostra responsabilitat 
es mirar que tot sigui adeqüat. A la comarca ja hi ha recursos com el d’ASPID i l’Associació de 
malalts mentals que treballen en aquests temes. Creu que millor que una Fundació fora crear una 
empresa competitiva amb models similar al de la Fageda. Demana que s’aclareixi si a la 
modificació de pressupost es contemplarà aquest import. 
 
El Sr. Fierro, president, respon que a la modificació de Pressupost s’hi haurà de tenir en compte 
aquesta inclusió. Pel que fa a la rapidessa de la proposta de constitució de la Fundació ha vingut 
donada perquè des de l’Obra Social de Catalunya Caixa ja s’ha aprovat i per ells era important que 
estigués acordat abans d’acabar l’any. Comparteix certs criteris i s’excusa de la precipitació formal 
però s’ha d’entendre la necessitat de fer aquesta feina i tenin en compte que per fer dels tr`maits i 
la gestió és Catalunya Caixa qui se n’encarrega amb la contractació de professionals creu que 
l’assessorament rebut és bo. Més enllà del projecte d’explotació de la biomassa s’ha de fer més 
activitats del tipus de jardineria o neteja ja que a més el tipus de persona treballadora a qui anirà 
adreçat el Centre especial de treball moltes vegades requereix variació en les tasques a fer. Pel 
que fa als models a tenir en compte explica que s’han vist i analitzat els models de la Fageda, el 
d’Aspros i altres, i que tenint en compte que aquest és un projecte de llarg recorregut s’ha de 
comptar amb tots i s’ha de tenir la màxima informació. El que avui es proposa doncs és una 
qüestió més formal que creu que avui calia acordar com a un primer pas, i està segur que tot el 
procés tirarà endavant amb la màxima transparència i la participació de tots. 
 
ACORD 

Núm. exp. SEC 2010/25 
Fundació INTEGRA PIRINEUS per a un Centre Especial de Treball. 
 
Per part de l’entitat Catalunya Caixa, de l’empresa Enerforest Alt Urgell SL, de l’Ajuntament de la 
Seu i del mateix Consell Comarca s’ha plantejat la possibilitat de constituir una Fundació amb 
l’objectiu que contribuir a la inserció social i laboral de persones amb discapacitat psíquica i 
malaltia mental.  
 
Atès que, tot i que aquesta activitat té un vessant clarament social, no deixa de tenir un vessant 
afavoridor de la promoció i que pot comportar certa activitat econòmica sense ànim de lucre. 
 
Vista la proposta d’aportació del Capital fundacional d’un total de 60.000,00€ que s’aportaria amb 
la següent distribució: 

Catalunya Caixa:    20.000 
 Enerforest Alt Urgell SL:  20.000 
 Ajuntament de la Seu d’Urgell 10.000 
 Consell Comarcal de l’Alt Urgell 10.000 
 
I que es faria de forma parcial ara i amb el següent calendar.  
 
Calendari d’aportació del capital: 
A l’inici: 30.000,00€   Catalunya Caixa:  12.500 
    Enerforest :  12.500 
    Ajuntament la Seu   2.500 
    Consell Comarcal   2.500 
 
En els propers 4 anys  Catalunya Caixa:    7.500 
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    Enerforest :    7.500 
    Ajuntament la Seu   7.500 
    Consell Comarcal   7.500 
 
Vist l’aplicació per analogia dels consorcis que es regulen en els articles 266 i següents de Decret 
legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
tenint en compte el que disposa la Llei 5/2001 de fundacions, modificada per la Llei 11/2005, de 7 
de juliol, la llei Llei 21/2005 i la Llei 8/2008, del Llibre 3r. del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la creació i els Estatuts presentats per la Fundació INTEGRA PIRINEUS per un 
centre especial de treball amb els objectius indicats als antecedents i que consten als Estatuts, 
essent fundadors de la mateixa amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Catalunya Caixa i l’emrpesa 
Enerforest Alt Urgell, SL. 
  
Segon. Sotmetre els Estatuts a informació pública pel termini de 30 dies per tal que s’hi puguin 
presentar al·legacions i suggeriments, considerant-los definitivament aprovats si durant aquest 
termini no se’n presenten. 
 
Tercer. Aprovar el pagament de l’aportació del Consell Comarcal a la Fundació corresponent a 
una sisena part que totalitzaria 10.000,00 €, dels quals 2.500 € s’aportarien a la constitució i 7.500 
en els quatre anys següents a la constitució de la Fundació. 
 
Quart. Designar vocal del Patronat al Sr. Jesús Fierro i Rugall com a president del Consell 
Comarcal. 
 
Cinquè. Trametre aquest acord als interessats per a la seva deguda constància i als efectes de la 
tramitació que correspongui fer a cada un d’ells. 
 
 
5. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT PEL SUPORT ADMINISTRATIU 
2011. 

Núm. exp. CNV 2010/47 
 
Aprovació del conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per a l’oficina 
comarcal del departament. 
 
En data 1 de febrer de 2008 es va signar un encàrrec de gestió, entre el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb l’objectiu de donar suport a les 
tasques administratives pròpies de l’Oficina Comarcal del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, que aquest Departament té a la Seu d’Urgell. 
 
La vigència d’aquest encàrrec de gestió finalitzava el 31 de desembre de 2009 i es va prorrogar 
per l’any 2010, ambdues parts han donat la seva conformitat per a prorrogar-lo també durant l’any 
2011. 



 
Vist el contingut del Conveni d’encàrrec de gestió que contempla el servei d’una persona amb una 
dedicació de 10 hores setmanals. 
 
Tenint en compte el disposat a l’article 15 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda a l’encàrrec de gestió amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
per a tasques administratives a l’Oficina Comarcal del Departament a la Seu d’Urgell, per a l’any 
2011. 
 
Segon. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentada addenda 
i realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través del Servei de 
Contractació, Patrimoni i Expropiacions, i trametre els dos exemplars degudament signats. 
 
 
6. PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA WIMAX  
 
El president explica que el contracte d’explotació de la Xarxa Wimax comarcal a favor de l’empresa 
Eurona acaba a final d’any i que s’ha de fer un nou procés d’adjudicació i preveure algunes 
inversió més per completar i acabar la xarxa i proposa una pròrroga de sis mesos en el contracte 
actual per tal que durant en aquest temps es pugui preparar el plec de condicions i licitar 
l’adjudicació del contracte. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC i manifesta que què dirà que no hagi dit sobre 
aquest tema. Manifesta que tenim sis mesos per reflexionar i veure les bases i la fixació de tarifes 
per la xarxa sense fils, i que s’haurà de tenir en copmte les noves informacions com la via satèl·lit i 
els nous preus de mercat, segurament més moderats, mirar les zones fosques que encara queden. 
Reitera el que ja ha dit en ocasions anteriors sobre la gestió de les inversions de Territorios 
Digitales. Demana que abans d’arribar als sis mesos d’aquest termini es faci una reflexió i la 
valoració amb la Generalitat per buscar l’anàlisi de com ha anat i resoldre les mancances que 
encara hi ha. Anuncia el vot d’abstenció dels membres del seu grup. 
 
El president respon que no entrarà ara en un debat que ja s’ha fet en la història d’aquest tema. 
Posa de relleu que s’està treballant amb la Generalitat i que precisament l’empresa que ara té en 
contracte amb el Consell és la que ha resultat adjudicatària de l’últim contracte de la Generalitat. El 
procés que s’engegarà serà objectiu i transparent i creu que es podrà resoldre en aquest temps la 
cobertura d’algunes zones fosques com les d’Adrall, la part de darrera del Balcó del Pirineu, 
Anserall o Calbinyà per poder-los incloure al proper concurs. 
 
ACORD 
 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DE LA XARXA WIMAX 

EXP: CO SUM 24/07 
 
El ple del Consell Comarcal en sessió de data 9 d’octubre de 2008, va pendre l’acord de modificar 
el contracte per a la fixació de les tarifes amb l’empresa Eurona Wifi Networks SL, establint-se com 
a data de termini de contracte el 31 de desembre de 2010. Atès que s’ha elaborar un plec de 
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bases per convocar un nou concurs per a l’explotació de la xarxa i que el termini de venciment és 
imminent, cal prorrogar el contracte vigent.  
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb 7 vots a favor dels membres del CiU i d’ERC i 
l’abstenció dels 5 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda:  
 
Primer. Prorrogar sis mesos el contracte d’explotacio a l’empres Eurona Wifi Networks SL, fins el 30 
de juny de 2011. 
 
Segon. Elaborar un plec de bases per un concurs per l’explotació de la xarxa wimax. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a Eurona Wifi Networks SL. 
 
 
7. CONCESSIÓ DE BESTRETA AL CONSORCI ALT URGELL XXI: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
El Sr. Fierro, president explica les dificultats que ha necessitat que ha tingut el Consorci per obtenir 
una pòlisa de crèdit i al fet que el Consell n’és el responsable administratiu i financer ha fet que es 
planteji la possibilitat de fer una bestreta a aquest Consorci. 
 
El Sr. Ordeig diu que enten que potser seria més normal que es fés la pòlissa el consorci perquè al 
final paga al Consell. 
 
El President explica que ja era així com es volia fer però els diferencials dels interessos els pagaria 
el Consell i els tipus d’interès que demanven al Consorci eren més alts que si ho fés el Consell, per 
tant es fa d’aquesta manera perquè és més econòmic. 
 
ACORD 
 
CONCESSIÓ DE BESTRETA AL CONSORCI ALT URGELL XXI: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
El President del Consell Comarcal, en data  20 de novembre d’enguany, ha dictat el Decret de 
Presidència 150/2010, el tenor literal del qual és el següent:  
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 150/2010 

Núm. expd.: INT 2010/81 

BESTRETA CONSORCI ALT URGELL XXI 

 
MOTIVACIÓ: 
 
El Consorci Alt Urgell XXI, entitat que gestiona el Programa Leader Plus, programa en fase de 
tancament, té a data d’avui ingressos pendents de cobrar, i concretament 28.455,89 € de la 
Diputació de Lleida, 8.153,01 de la Unió Europea, 46.274,02 de Borda Caballé i 7.801,25 de Fred i 
Gel del Cadí SA. 
 



Aquests ingressos, estan pendents de tràmits administratius per a la seu efectiu cobrament, fet que 
causa greus disfuncions en la tresoreria del Consorci, motiu pel qual té concertada una operació 
de tresoreria que va renovant semestralment. 
 
Fins al moment el Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’ha fet càrrec de la despesa financera de les 
operacions de tresoreria del Consorci mitjançant transferències corrents realitzades cada any.  
 
Enguany i motivat per la crisi econòmica, els costos financers han arribat a límits molt elevats, fet 
que suposa un problema de caràcter pressupostari al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Per aquest 
motiu es més econòmic realitzar una bestreta al Consorci que retornarà al cobrament de les 
subvencions pendents, i així estalviar els interessos. 
 
Per tant 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Concedir una bestreta al Consorci Alt Urgell XXI per import de 90.500,00 euros, a càrrec a 
la partida 011.821 del pressupost de 2010. 
 
Segon. Ratificar aquest acord en el proper Ple. ” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret 150/2010, de 20 de novembre de 2010, de concessió d’una bestreta al 
Consorci Alt Urgell XXI. 
 
Sotmesa la proposta de ratificacio del Decret a votació s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
8. CONTRACTACIÓ DE PRÈSTECS I AVAL. 
 
El president dóna la paraula al Sr. Porta, gerent, qui explica el contingut de les ofertes presentades 
als dos prestecs previstos així com la necessitat d’avalar al Consorci AUGEMA per a l’obtenció 
d’un altre prestec. S’explica conjuntament amb el contigut al punt 9 de l’ordre del dia de modificació 
del pressupost. 
 
El Sr. Ordeig recorda que pel que fa al punt dels prèstec i en coherència al que van votar quan es 
va iniciar la seva contractació el seu vot serà d’abstenció. Diu que endeutar-se o no depèn tot i que 
l’endeutament del Consell no era gaire alt cada cop hi ha menys marge. Quan s’arriba a final de 
legislatura ja se sap el que es pensa i amb coherència han de manifestar que no estan d’acord 
amb les inversions que es finançaran, i en concret amb la del Centre de Serveis. Pel que fa al 
Camí de Sant Jaume els dubtes estan en si es podrà trobar la rendibilitat i la difusió necessaria 
docns la Generalitat va per una altre banda i és una infraestructura que ha d’anar acompanyada de 
les inversions per part de les comarques veïnes. Pel que fa a l’aval al Consorci Alt Urgell XXI pel 
CETAP els hi sembla be deixant de banda la filosofia del percentatge d’inversió a la capital en 
desequilibri amb els pobles petits, doncs tot i que s’ha de ferinversió a la capital s’ha de veure fins 
a on. Anuncia el vot d’abstenció no tant per la decissió de les entitats i les ofertes sinó per la 
finalitat. Pel que fa al punt 9 de l’ordre del dia de modificació de pressupost i entenent que una part 
ha d’anar a amortització, hi ha altres partides que els hi criden l’atenció com l’estavi de 6000 € en 
el Pla d’Igualat i de 15000 € en el procés de participació ciutadana. 
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El president respon que aquest diners son subvencions demanades que no s’han donat. Pel que fa 
al Camí de Sant Jaume enten que hi haurà d’haver promoció i els responsables de les comarques 
veïnes estan desenvolupant els seus projectes en el mateix sentit. Pel que fa als prestecs explica 
que son per inversions que s’han de fer i que primer s’han de justificar amb obra o inversió feta i 
pagada i per les que després arriba el finançament, així doncs si es fan via pòlissa no va bé perquè 
per exemple els fons procedents del FEDER triguen almenys 2 anys a pagar i per tant s’ha optat 
per prestecs amb amortitzacions anticipades sense penalització. 
 
 
8.1. CONTRACTACIÓ DE PRESTECS 

 Núm. exp. INT 2010/66 
 
El Ple del consell comarcal de data 14 d’octubre de 2010 va aprovar per la concertació de préstecs 
per cobrir la temporalitat de cobrament de diverses subvencions, sol·licitant ofertes de diverses 
entitats financeres de la població, responent únicament tres entitats financeres amb propostes. 
 
Tenint en compte l’informe favorable de l’Interventor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb 7 vots a favor dels membres del CiU i d’ERC i 
l’abstenció dels 5 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda:  
 
Primer. Concertar amb l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA S.A. una operació de crèdit a llarg 
termini, destinat a cobrir el desfasament temporal de cobrament de subvencions per l’execució de 
l’obra “Recuperació del sender: Camí de Sant Jaume”,  amb les següents característiques: 
 
Import 363.857,01 € 
Tipus interès Eur + 2,80% 
Revisió de tipus Trimestral 
Comissió estudi 0,25 % 
Fedatari el Consell SI 
 
Segon. Concertar amb l’entitat CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA una operació 
de crèdit a llarg termini, destinat a cobrir el desfasament temporal de cobrament de subvencions 
per l’execució de l’obra “Centre de Serveis de l’Alt Urgell (fase 2 i 3), amb les següents 
característiques: 
 
Import 643.500,00 € 
Tipus interès Eur + 2% 
Revisió de tipus Trimestral 
Comissió obertura 0,50 % 
Fedatari el Consell NO 
Carència: 15 trimestres 
 
Tercer. Fer constar explícitament:  
 

a) Que aquesta entitat compta amb Pressupost aprovat per a l'exercici actual. 



b) El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit resta garantit 
específicament amb les subvencions següents: 
Camí de Sant Jaume: Departament de Política Territorial de la Generalitat de 
Catalunya, i del Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya, que gestiona el fons Leader Plus 
de la Unió Europea, per imports de 120.000,00 i 243.857,01 respectivament. 
Centre de serveis, fase 2 i 3: Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, subvencions PUOIS-2011 I PUOIS-2012, i del Departament de Política 
Territorial de la Generalitat, per imports de 330.000,00, 147.500,00 i 166.000,00 
respectivament 

 
Quart. Previ a la signatura dels préstecs sol·licitar autorització del crèdit que es formalitzi a la 
Direcció General de Política Financera del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya, en termini i forma regulats a la normativa vigent sobre tutela financera de les entitats 
locals. 
 
Cinquè. Facultar el Sr. Jesús Fierro i Rugall, president, per tal que, en nom i representació 
d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual corresponent. 
 
 
8.2. PRESTACIÓ D’AVAL AL CONSORCI ALT URGELL XXI DAVANT EL BBVA PER UN 
PRESTEC 
 
El Consorci Alt Urgell XXI ha de concertar un prestec per atendre les despeses de les inversions 
del projecte CETAP inclos al program FEDER i pel qual s’ha de fer la justificació amb els 
pagaments fets. 
 
Tenint en compte la sitació de crisi general i financera el Consorci només ha trobat una oferta per a 
poder concertar el prestec per import de 572.372,91 € amb l’entitat BBVA però necessira que 
alguna altre administració presti aval.  
 
La prestació d’avals obliga al Consell a respondre cas que el Consorci no pogués atendre la 
devoluació del prèstec i alhora computa als efectes de càlculs i ratios d’endeutament al mateix 
Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb 7 vots a favor dels membres del CiU i d’ERC i 
l’abstenció dels 5 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda:  
 
Primer. Concertar l’autorització per prestar aval davant el BBVA pel prèstec que ha de concertar el 
Consorci ALT URGELL XXI per import de 572.372,91 € 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci i a l’entitat bancària BBVA 
 
 
9. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS - NÚMERO 4/2010 
 
El president dona la paraula al gerent per tal que exposi el contingut de les modificacions 
pressupostàries proposades. 
 
Pren la paraula el Sr. Porta, gerent, qui explica el contingut i ajustos que es proposen amb aquesta 
modificació per suplements i per transferències, en la que s’hi inclou la dotació per a la constitucio 
de la Fundació com a crèdit extraordinari que es finançarà amb càrrec a romanent. 
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ACORD 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS - NÚMERO 4/2010 

Núm. exp. INT 2010/83 
   
Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient,  
 
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.  
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb 6 vots a favor dels membres del CiU i d’ERC i 
l’abstenció dels 5 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar les modificacions amb les partides pressupostàries i imports més avall indicats, 
així com el seu finançament: 
 
Suplements de crèdit 

Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 
1/4 450 Plans d'ocupació locals 3.574,78 491.131 
2/4 450 Plans d'ocupació locals 1.206,50 491.160 
3/4 450 Plans d'ocupació locals 3.306,05 230.131 
4/4 450 Plans d'ocupació locals 1.115,84 231.160 
5/4 450 Plans extraordinaris d'ocupació locals 2.800,00 226.35 
6/4 450 Projectes desenvolupament comunitari 10.000,00 230.226 
7/4 450 Conveni serveis socials 1.560,00 230.130 
8/4 450 Conveni serveis socials 1.605,00 230.131 
9/4 450 Conveni serveis socials 5.000,00 230.160 
10/4 450 Conveni serveis socials 2.500,00 230.231 
11/4 870 Altres treballs realitzat per empreses 20.000,00 920.227 
12/4 870 Altres despeses diverses 37.000,00 330.226 
13/4 821 Préstec curt termini ens públics 90.500,00 011.821 

   
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

180.168,17
 

 

Transferències de crèdit 

 

Núm. Partida Denominació Import alta 
Import 
baixa 

1 170.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   640,80 
2 170.131 Retrib. bàsiques per.laboral temporal   710,00 
3 230.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   5.375,68 
4 230.131 Retrib. bàsiques per.laboral temporal   3.127,70 
5 234.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   633,10 
6 234.131 Retrib. bàsiques per.laboral temporal   1.241,38 



7 320.120 Retrib. bàsiques per.funcionari   618,53 
8 330.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   1.642,16 
9 432.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   946,24 
10 432.131 Retrib. bàsiques per.laboral temporal   462,28 
11 454.120 Retrib. bàsiques per.funcionari   656,98 
12 451.121 Retrib. complementàries per.funcionari   789,92 
13 451.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   690,56 
14 451.131 Retrib. bàsiques per.laboral temporal   1.507,07 
15 491.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   801,02 
16 491.131 Retrib. bàsiques per.laboral temporal   757,62 
17 493.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   672,16 
18 912.100 Retrib. bàsiques òrgans de govern   291,78 
19 920.110 Retrib. bàsiques personal eventual   3.478,72 
20 920.120 Retrib. bàsiques per.funcionari   291,27 
21 920.121 Retrib. complementàries per.funcionari   362,13 
22 920.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   2.497,02 
23 920.151 Gratificacions Personal   301,83 
24 921.120 Retrib. bàsiques per.funcionari   3.411,01 
25 921.121 Retrib. complementàries per.funcionari   2.896,19 
26 921.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   866,49 
27 930.120 Retrib. bàsiques per.funcionari   114,88 
28 930.121 Retrib. complementàries per.funcionari   162,61 
29 930.130 Retrib. bàsiques per.laboral fix   1.658,56 
30 930.131 Retrib. bàsiques per.laboral temporal   492,08 
31 011.913 Amortització prèstecs 38.097,77   
32 434.131 Retrib.bàsiques personal laboral temporal   4.500,00 
33 330.467 Transferències corrents a consorcis   2.700,00 
34 912.230 Dietes organs de govern   5.000,00 
35 234.226 Pla comarcal igualtat oportunitats   6.223,92 
36 434.131 Retribucions bàsiques personal laboral   7.000,00 
37 434.160 Seguretat social personal laboral   3.400,00 
38 921.227 Processos participació ciutadana   15.000,00 
39 491.130 Retrib.bàsiques personal laboral fix   600,00 
40 170.160 Seguretat social personal laboral   1.000,00 
41 434.467 Transferències corrents a consorcis 4.500,00   
42 170.467 Transferències corrents a consorcis 2.700,00   
43 170.467 Transferències corrents a consorcis 373,92   
44 920.214 Vehicles 4.000,00   
45 920.221 Energia electrica 6.000,00   
46 920.221 Gas 6.000,00   
47 920.222 Servei telecomunicacions 9.000,00   
48 920.222 Postals 3.000,00   
49 920.231 Locomoció personal 5.050,00   
50 930.359 Interessos i altres de tresoreria 3.600,00   
51 011.310 Interessos prestecs 200,00   
52 920.160 Seguretat social personal laboral 1.000,00   

TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 83.521,69 83.521,69 
 
 
Crèdits extraordinaris 

Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 

1 870 
Transf.capital famílies i institucions sense 
fins de lucre 2.500,00 230.780 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS
2.500,00
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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. 
 
 
10. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT LABORAL DE LA SRA. ANNA GALLART 
CAPDEVILA: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 

Núm. exp. PER 2010/41 
Sol·licitud de compatibilitat laboral 
 
Es proposa la ratificació del Decret 135/2010, de 26 d’octubre de 2010, el tenor literal del qual és el 
següent:  
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 135/2010 

Núm. exp. PER 2010/41 
Sol·licitud de compatibilitat 
 
En data 26 d’octubre d’enguany, la Sra. Anna Gallart Capdevila, adscrita a l’àrea d’Atenció a les 
Persones i que presta serveis com a tècnica de joventut, ha presentat una sol·licitud per a la 
declaració de compatibilitat de tècnic de Responsabilitat Social Empresarial al Consorci Alt Urgell 
Cerdanya amb el lloc de treball del Consell Comarcal de tècnic de joventut. 
 
L’article 326.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals estableix, entre els supòsits de compatibilitat, l’exercici d'un segon lloc 
de treball o d'una segona activitat en el sector públic quan la seva prestació sigui a temps parcial i 
aquesta mateixa consideració l'hagi atribuït el ple de la corporació o òrgan màxim de l'entitat local 
al lloc de treball principal i així figuri en la relació de llocs de treball. 
 
Tenint en compte els informes dels tècnics responsables 
 
En ús de la facultat d’urgència d’aquesta presidència,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Atorgar la compatibilitat a la Sra. Anna Gallart Capdevila 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 virtut de l’article 328 del Reglament, els serveis prestats en la segona activitat que 
s'autoritza no es poden computar a efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la 
Seguretat Social, i es poden suspendre o se'n pot adequar la cotització a l'efecte de drets 
passius o de pensió de la Seguretat Social. Les pagues extraordinàries i l'ajut familiar 
solament es poden percebre per un dels llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa. 

 
Tercer. Donar-ne compte al proper Ple per a la seva ratificació, donat que la declaració de la 
comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del Ple (article 54.s del 
Decret 214/1990).  
 
Sotmesa la proposta de ratificacio del Decret a votació s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
11. APROVACIÓ DEL V CONVENI DE PERSONAL DEL CCAU. 
 
El president dóna la paraula al gerent, Sr. Porta, qui explica la cronologia dels convenis de 
personal i pactes de funcionaris que han estat vigents fins a la data d’avui. Pel que fa a la 
negociació d’aquest que es presenta avui explica que s’han fet força reunions amb la comissió 
paritària i s’han anat ajustant alguns etems a la EBEP, a la normativa sobre assetjament sexual i la 
normativa sobre igualtat d’oportunitat. Explica també que s’ha canviat el model de pagament de 
dietes de forma justificada i de les compensacions d’hores extres amb temps de descans, així com 
ajustaments en millores socials. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, pel grup del PSC, i manifesta que ja era hora que es podés aprovar 
perquè ja porten molts dies marejats amb reunions. El conveni que s’aprova conté la inclusió 
d’aspectes normatius com la EBEP i altres temes a reflexionar en detall com les dietes que 
s’havien de replantejar i potser altres temes amb consequències econòmiques no s’havien de 
treure per la conjuntura ja que una major despesa no és assumible. Posa de manifest que s’ha 
perdut una oportunitat de fer una reflexió en relació a l’estudi de llocs de treball, que ja no se sap 
on es passa, i creu que el conveni, més enllà de reproduir d’altres normes, s’ha de veure 
l’estructura, la formació, els sistema d’incentius i s’han de replantejar. Els professionals que estan 
fent l’estudi dels llocs de treballs han d’entendre que aquest estudi no és una finalitat en sí mateix 
sinó que és una eina per prendre decissions i un lloc on s’han de reflecsar aquestes decissions és 
el Conveni de Personal. Enten que havia d’interessar als treballadors i a l’empresa per sortir del 
model de conveni de fa tants anys. Exposa que el tema motivacional i de feina està canviant molt i 
per tant aquest hauria de ser un conveni més qualitatiu i que parlés de com encarar totes les 
funcions, els assessors i sobretot estaria bé poder tancar l’estudi de llocs de treball i treure’n 
conclusions. 
 
El president respon que té raó en part pel que fa a l’estudi de llocs de treball, però enten que el 
Conveni també pot tenir addendes sobretot tenint en compte les situacions canviants i per tant no 
creu que s’hagi perdut cap oportunitat sinó que s’ha fet un pas endavant. 
 
 
ACORD 
 

Núm. exp. PER 2009/42 
 
11.1.  Vè.  CONVENI DE PERSONAL LABORAL 
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Vist el text refós del 5è. Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal laboral a subscriure 
entre la representació de l’administració comarcal i els representants del personal laboral, negociat 
per la Comissió Paritària. 
 
Atès que el text que avui es presenta per la seva l’aprovació ha estat informat favorablement per la 
Comissió de Governació i Finances.  
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels 12 membres presents s’acorda,  
 
Pimer. Aprovar el 5è. Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta corporació que ha de regir 
durant l’any 2011 i fins el 31 de desembre de 2014, si no hi ha denúncia prèvia i sense perjudici de 
la pròrroga o pròrrogues que poguessin establir-se. 
 
Segon. Fer-ne la deguda publicitat amb la signatura de l’assabentat de tots els treballadors del 
Consell Comarcal. 
 
 
11.2. IIIr. PACTES DE FUNCIONARIS 
 
Es presenta el text dels 3rs. Pactes de funcionaris del Consell Comarcal que són bàsicament una 
translació per als funcionaris d’allò que els hi és d’aplicació del 5è Conveni pel personal laboral, 
amb algunes peculiaritats. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 12 membres presents s’acorda, 
 
Pimer. Aprovar els 3rs. Pactes de funcionaris d’aquesta corporació que ha de regir durant l’any 
2011 i fins al 31 de desembre de 2014 si no hi ha denúncia prèvia. 
 
Segon. Trametre el text per fer-ne la deguda publicitat a tots els funcionaris del Consell Comarcal 
per la constància del seu assabentat. 
 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori 

 
12. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER A L'EDICIÓ DEL LLIBRE 
"ALT URGELL: UNA VISIÓ DE CONJUNT.VOLUM III" 
 

Núm. exp. CNV 2010/38 
 
Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a l’Edició del llibre “l’Alt 
Urgell: una visió de conjunt. Volum III” 
 
Una vegada finalitzades les feines d’investigació i redacció del tercer volum de la col·lecció “Alt 
Urgell: una visió de conjunt” és necessari procedir a la seva edició i publicació. 
 



La inversió màxima que s’ha quantificat per fer aquesta edició és de 8.988,50 €  
 
A aquests efectes l’Ajuntament de la Seu d’Urgell compte amb una subvenció de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs que finançarà un  33% de la inversió. 
 
L’objecte del conveni, doncs, és articular la col·laboració econòmica del Consell i de l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell per a la realització d’aquestes actuacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a l’edició del llibre “Alt Urgell: 
una visió de conjunt. Volum III” 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
 
 
13. CONVENI AMB EL DPTOP PER A LA MILLORA I MANTENIMENT DE LA XARXA DE 
CAMINS DE L'ALT URGELL 2010-2012: RATIFICACIÓ DE DECRET DE SOL.LICITUD 

Núm. exp. CNV 2010/29 
 
El Sr. Fierro, president, explica la sol·licitud de conveni per la Millora i manteniment de la Xarxa de 
Camins de la comarca que s’ha tramès al Departament de Política Territorial i Obres Públiques a 
través de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, i posa de relleu que en aquest moments 
està a l’assessoria jurídica del Departament i que s’haurà d’analitzar amb els nous responsables 
polítics del mateix Departament. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i manifesta que tot i ser agosarat creu que avui 
aquest punt i el referent al centre especial de treball son els més importants. Pel que fa al Conveni 
per la Millora i Manteniment dels camins creu que si tira endavant s’han de fer les gestions 
necessàries perquè no el toquin perquè amb la previsió d’inversions pel 2011 aquest conveni 
oxigenaria les inversions de forma important. A partir de gener amb el nou Govern de la Generalitat 
i a partir del maig amb el nou govern comarcal farà que aquest sigui un projecte important. 
Recorda el fet que el Sr. Ganyet ha estat important en la seva intervenció i anuncia el vot favorable 
del seu grup per aquest inversió a llarg termini. Demana estar informats i manifesta que ha de 
servir d’avís als nous responsbles polítics perquè no hi haurà tants diners i no s’hauria de tocar 
aquest conveni. 
 
El Sr. Fierro, president, explica breument dos temes. En primer lloc manifesta que des del primer 
dia les negociacions amb el Sr. Ganyet han sigut fàcils i receptives, cosa que sempre ha 
reconegut, i en segon lloc ha de felicitar també als membres del Consell d’Alcalde i als consellers 
comarcals per aquest resultat positiu i recorda que tot i que hi son a prop encara no s’ha arribat a 
port en aquest tema que s’haurà de treballar altre cop a partir del 2 de gener. 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB EL DPTOP PER A LA MILLORA I MANTENIMENT DE LA XARXA DE CAMINS 
DE L'ALT URGELL 2010-2012: RATIFICACIÓ DE DECRET DE SOL.LICITUD 

Núm. exp. CNV 2010/29 
 
En data 22 de setembre de 2010 es va dictar el Decret de presidència 111/2010 el tenor literal del 
qual és el següent: 
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“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 111/2010 
Núm. exp. CNV 2010/29 

Sol·licitud de subvenció mitjançant conveni 
 
El Consell Comarcal mitjançant acord de Ple de 16 d’abril de 2009 va aprovar l’Inventari i 
classificació de la xarxa estructurant de camins de l’Alt Urgell que va ser tramès a diferents 
administracions entre elles a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. 

Aquest document havia estat prèviament tramès als ajuntaments de la comarca els quals van fer 
arribar diverses observacions, recollides i informades al Consell d’Alcaldes de data 26 de març de 
2009. 

L’inventari identifica els camins, tant a escala comarcal com intercomarcal, i en defineix les 
principals característiques: funcionalitat, longitud, amplada, tipus de ferm, estat de conservació, 
etc. Els camins inventariats es classifiquen en tres categories funcionals d’acord amb aquests 
característiques. 

 Camins susceptibles de ser incorporats a la xarxa bàsica de carreteres perquè compleixen 
alguns requisits especificats al Pla de Carreteres de Catalunya. 

 Camins estructurants primaris: camins d’ús quotidià que comuniquen nuclis de població 
permanent i zones d’activitat econòmica estable.  

 Camins estructurants secundaris: camins que no es poden incloure a les anteriors 
categories però per la seva situació i funcionalitat en el territori tenen condicions potencials 
de ser inclosos en projectes de desenvolupament. 

Durant el mes de desembre de 2009 es van tenir converses amb la Direcció General d’Arquitectura 
i Paisatge del DPTOP per tal de poder formular un pla plurianual de quatre anys per a programar 
les inversions a la comarca de millora i manteniment de la xarxa de camins de l’Alt Urgell. 
 
És intenció del Consell Comarcal poder disposar del finançament suficient per programar 
actuacions amb un mínim de 4 anys i així poder formular una previsió d’inversió mínima que reculli 
tant inversions en millora com en manteniment ordinari, ja que s’enten que sense aquest últim 
concepte les inversions no poden assolir els objectius funcionals desitjables. La quantificació global 
per a quatre anualitats (2010-2013) es quantifica com a mínim, i d’acord amb la proposta feta per 
la DG d’Arquitecteura i Paisatge,  en 4.800.000 €, que respon a 1.000.000,00 € anuals per millora i 
200.000,00 € anuals per manteniment. 
 
Per la qual cosa, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Sol·licitar a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge un ajut a instrumentar mitjançant 
conveni per import de 4.800.000,00 € per a la “Millora i manteniment de la xarxa de camins de l’Alt 
Urgell 2010-2013”. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. 



  
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera Comissió de Govern per la seva ratificació com 
a sol·licitud d’ajut i al proper Ple pel seu coneixement. 
 
Sotmesa la proposta de ratificacio del Decret a votació s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
14. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL PEL PROGRAMA INICIA. 
 

Núm. exp. CNV 2010/44 
 

Aprovació del conveni amb el Departament de treball i el Consell Comarcal per a 
desenvolupar programes d’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’empreses 
 
Antecedents 
 
El Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, atribueix a 
la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses, entre les seves funcions 
principals, l’impuls, la promoció, el foment i la creació d’empreses amb la finalitat d’autoocupació a 
Catalunya. 
 
 
El present conveni té per objecte establir la forma i condicions de col·laboració entre al direcció 
General d’Economia Cooperativa i Creació d’empreses del Departament de Treball i el consell 
comarcal de l’Alt Urgell pel que fa al programa d’àmbit local de foment i assessorament a la creació 
d’empreses i la seva participació com a entitat col·laboradora de la Direcció General d’Economia 
Cooperativa i Creació d’empreses INICIA, sense que es generi cap contraprestació econòmica.  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar el Conveni que regula la promoció, el foment i la creació d’empreses amb 
l’autoocupació a Catalunya 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a Serveis Territorials de Treball i Industria, Direcció General 
d’Economia Cooperativa. 
 
 
15. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TREBALL PEL PROGRAMA QUALITFICA’T. 
 

Núm. exp. CNV 2010/45 
 

Es retira el punt de l’ordre del dia . 
 
 
16. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER AL 
PROGRAMA SUMA'T: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
El president explica el contingut del punt. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i fa una reflexió sobre l’import de 413.000 per formació i pràctiques a 
l’entorn professional per joves de 18 a 25 anys ja que és un col·lectiu que tenia accés fàcil a feines 
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que no requerien formació i amb sou bons i que ara es troben sense qualificació i sense feina. Fa 
una reflexió sobre la previsió de 100 persones en què el 70% del cost serà assumit per 
l’administració pública i al fet que se n’haguin apuntat 28. 
 
El president respon que 100 persones potser hi son però potser no ho volen fer perquè hi ha una 
càrrega lectiva d’hores de curs important. S’ha de tenir en compte que les persones que s’hi acullin 
no poden tenir l’ESO i han d’estar sense feina. Des del Departament es va baixar el màxim a 51 
persones, i en una primera reunió en van acudir 28. Pel que fa als recursos finals aquests seran 
proporcionals al nombre de persones que s’hi acullin i està clar que s’ha de fer tota la publicitat que 
calgui però les bases son les que son i s’han de complir. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que avui mateix hi ha una reunió a Lleida amb els tècnics del Consell i 
el responsable de l’OTG de la Seu per veure com va aquest programa i saber què passaria si no 
es trobessin 51 persones. S’ha proposat inclús de fer-lo extensiu a comarques veïnes  i s’hauria de 
veure què passa amb els tema dels desplaçaments. La formació que s’ha de fer és de més de 300 
hores que no son remunerades, que es faran amb matrícula per l’ESO a través d’ensenyament a 
distància i son prèvies al contracte de treball.  Per la segona fase, que és trobar empreses que 
contractin les persones acollides al programa, tot i que se’ls hi subvencionaria el 70% del salari 
mínim interprofessional serà molt complexe. 
 

Núm. exp. SUB 2010/39 
Programa SUMA'T 
 
El president del Consell Comarcal, en data 22 de novembre de 2010, ha dictat el Decret de 
Presidència 151/2010, de 22 de novembre, el tenor literal del qual és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 151/2010 

Núm. exp. SUB 2010/39 
Programa SUMA'T 
  
Per l’ordre TRE/500/2010 de 25 d'octubre de 2010, publicada al DOGC número 5746, de 2 de 
novembre d’enguany, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la 
realització del Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa 
Suma’t). 
 
Els destinataris d’aquest programa són persones joves desocupades, amb edats compreses entre 
els 18 i 25 anys, i en situació de fracàs escolar.  
 
Les accions a desenvolupar es concreten en: 
 

ACCIONS PRESSUPOST

a) Tutorització i acompanyament a la inserció 120.000,00€

b) Formació professionalitzadora, formació en competències clau, formació 
complementària en ESO i experiència professional en empreses 

293.000,00€



TOTAL 413.000,00€

 
Atès que és necessari desenvolupar accions ocupacionals integrades que facilitin la inserció 
laboral de persones joves despocupades. 
 
Tenint en compte les facultat d’urgència d’aquesta presidència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar les accions de desenvolupament esmentades a l’antecedent, el cost de les quals 
ascendeix a 413.000,00€. 
 
Segon. Sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per import de 413.000,00€, 
que representa el 100 % de la inversió, en el marc de la convocatòria esmentada als antecedents i 
per a la inversió que consta a l’acord primer. 
 
Tercer. Facultar especialment al president per a la signatura de tota aquella documentació 
necessària per a dur a terme l’execució d’aquest acord. 
 
Quart. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda:  
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència 151/2010, de 22 de novembre. 
 
 
17. SOL·LICITUD A L'ACA PER  A SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L'EDAR 
MONTFERRER 2011 
 
El president presenta el contingut dels punts 17 i 18 de l’ordre del dia de forma conjunta. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, pel grup del PSC, i manifesta que al seu parer anem tard amb la 
nova depuradora, tot i que enten que mentre no es faci la nova s’han de fer millores. Remarca que 
des del 2007 se n’està parlant i ara no hi ha diners. En referència a l’informe tècnic redactat per les 
millroes diu que hauria de dir que la depuradora no s’aguanta per enlloc. Recorda que es va anar 
al Departament de Medi Ambient i dona la sensació que els maregen i potser s’hauria de 
reformular l’estratègia amb el nou govern. Manifesta que si li diguessin que el 2015 estarà 
construïda ja firmarien perquè sinó el 2020 encara no la tindrem. 
 
El president respon afirmant que sobre aquest tema ja no sap que dir-los que no s’hagi dit. S’ha 
explicat moltes vegades i la responsabilitat és del govern de la Generalitat que no fa la inversió i 
per un altres cantó els denuncia. Pel que fa al contingut de l’informe del tècnic per les millores 
remarca que és un informe per les millores però que n’hi ha d’altres no es posa de manifest la 
necessitat de la nova depuradora. Pel que fa als terminis de contrucció de la depuradora nova 
explica que si ell ha faltat a la paraula ha estat perquè el Conseller de Medi Ambient així l’havia 
informat i s’havia afirmat que el 2011 es faria aquesta inversió. Explica que el projecte que s’ha 
redactat dimenssiona la infraestructura per entre 50 i 60 mil habitants i considera que un 
dimensionat per 25.000 habitants hagués estat suficient i la inversió seria més baixa. Considera 
que si ara s’ha de modificar el projecte estem davant d’una mala gestió per la que se’n té 
responsabilitat per part del Departament. Afirma que la depuradora és una necessitat i que l’actual 
està amortitzada i no fa prou bé les seves funcions i per tant si trobessin els diners serà la seva 
prioritat. 
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El Sr. Bentanachs manifesta la seva intenció d’abandonar la sessió atès que el diàleg que s’està 
mantenint i els arguments que es donen per part de la oposició son reiterats i ja s’estan fent 
pessats. 
 
El president li demana que es quedi a la sessió. 
 
Repren el torn de paraules el Sr. Ordeig i manifesta que per trencar amb els tòpics del govern amic 
s’ha de tenir clar que els nostres amics son la gent del territori i ell no té perquè defensar l’actuació 
del Conseller de Medi Ambient. Manifesta que hi ha una inversió pendent per la qual han d’anar 
tots a la una. Potser s’adornen les paraules més del que tocaria però s’ha de parlar. Enten que 
s’haurà de buscar una nova estratègia perquè el govern amic hauria de ser entre els de govern al 
consell i els que no estan a govern i en aquest tema haurien d’anar de la mà. Potser la 
responsabilitat passa per ser prudent i no prometre el que no es pot complir si és que depen d’un 
tercer. 
 

Núm. exp. SUB 2010/37 
 

Sol·licitud a l'ACA per a ser administració actuant de L'EDAR Montferrer 2011 
 

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, de 14 de juliol de 2010, amb clau d’expedient 
AF10000067. 
 

La previsió de despeses ordinàries per a l’any 2011 es preveu incrementada respecte de les de l’any 
anterior, amb un augment inicial en els capítols d’energia elèctrica, de personal, de residus sòlids, 
incloent una partida de fangs anual i el manteniment ordinari que varien entre el 0 i 1’5%. Les despeses 
de direcció d’explotació continuen essent un 4% de les despeses ordinàries, resultant un increment de 
total de les despeses ordinàries del 1,02%. Resulta així la següent proposta d'explotació per a l'any 
2011:  
 

Energia elèctrica 104.126,82
Residus sòlids 7.561,47
Extracció de fangs 25.000,00
Personal 71.586,38
Manteniment ordinari 68.601,25
Direcció d'explotació 11.075,04
TOTAL ORDINARI 287.950,96
Reposició, millores i Pla de desconnexió de regs 30.500,00
TOTAL   318.450,96

 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda:  
 

Primer. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a administració actuant per a 
l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2011.  
 

Segon.  Manifestar la conformitat que aquesta subvenció sigui atorgada preferentment al Consorci 
AUGEMA, cas que aquest ho demani.  



 

Tercer. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 318.450,96 €, més IVA, segons el desglossament 
previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR de 
Montferrer per al 2011. 
 

Quart. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es complementi el pressupost assignat per l’any 
2010 amb el dèficit que es justifiqui durant el mes de gener de 2011. 
 

Cinquè. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte l’establert al 
PSARU en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder atendre el creixement previst al 
Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de la Seu d’Urgell. 
 
 
18. PLA QUINQUENNAL DE REPOSICIÓ, MILLORES I NOVES INVERSIONS 2011-2015 EDAR 
MONTFERRER 
 

Núm. exp. SUB 2010/38 
Pla quinquennal millores EDAR Montferrer 2011-2015 
 
La Comissió de Govern de data 30 de novembre de 2010, va prendre el següent acord: 
 
“ SOL·LICITUD PLA QUINQUENNAL DE MILLORES PER A L'EDAR DE MONTFERRER 2011-
2015 

 
Núm. exp. SUB 2010/38 

Pla quinquennal millores EDAR Montferrer 2011-2015 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, de 14 de juliol de 2010, amb clau 
d’expedient AF10000067. 
 
Donat que ja han passat 17 anys després de la posada en marxa de l’EDAR, anualment es 
proposen un seguit de millores en funció de les necessitats d’avaries generals, de l’estat dels 
equips i de la seva vida útil.  
 
Conjuntament amb l’auditoria energètica realitzada, i tenint present el nou projecte de remodelació 
complerta de l’EDAR de Montferrer i col·lectors, aprovat per l’ACA l’any 2010 i en procés 
d’exposició, s’ha previst un quadre quinquennal de millores i inversions, substituint equips 
principals deteriorats i necessaris d’una forma gradual, en funció de la data d’inici de les obres de 
remodelació previstes, per tal d’evitar doble inversions en equips. Aquesta inversió ascendeix a 
104.200,00€. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’informe del Pla quinquennal de Reposició, millores i noves inversions per al 
període 2011-2015, que preveu una inversió de 104.200,00€. 
 
Segon. Sol·licitar una ajut a l’Agència Catalana de l’Aigua per import de 104.200,00€ per al Pla 
Quinquennal de l’EDAR de Montferrer. 
 
Tercer. Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple 
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Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, es ratifica l’acord de la 
Comissió de Govern.  
 
 
19. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DE LA PARRÒQUIA D'HORTÓ 

Núm. BCL exp. 32/2010 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Andreu de la Parròquia d’Hortó, titularitat del sol·licitant. 
 
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 de dimensions considerables, representatiu de l’arquitectura 
local dels segles XVII-XVIII, amb una tradició de parroquialitat força antiga que ha donat nom a la 
població que l’acull. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Andreu de la Parròquia d’Hortó. 
 
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 d’Urgellet. 
 
 
20. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA DE SANT FRUITÓS DE GUILS DEL CANTÓ 

Núm. exp. BCL 30/2010 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Fruitós de Guils del Cantó, titularitat del propi sol·licitant. 
 
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 temple de dimensions considerables, representatiu de 
l’estil arquitectònic local del segle XVII i amb una antiga tradició de parroquialitat que remunta al 
segle X.  
 



La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església parroquial de Sant Fruitós de Guils del Cantó. 
 
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 Castellbò. 
 
 
21. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE MONTFERRER 

Núm. exp. BCL 28/2010 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Vicenç de Montferrer, titularitat del propi sol·licitant. 
 
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 temple de dimensions considerables construït segons els 
paràmetres del barroc que es desenvolupava a l’àrea pirinenca, que és dipositari d’una antiga 
tradició històrica com a església parroquial, que remunta pel cap baix al segle XIV i que el seu 
campanar de torre és el principal referent del perfil urbà del poble de Montferrer. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Vicenç de Montferrer. 
 
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 Castellbò. 
 
 
22. DECLARACIÓ BCIL PONT DE LA PLANA DE CAVA 

Núm. exp. BCL 27/2010 
 
L’Ajuntament de Cava ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local del pont de la Plana 
de Cava, titularitat del propi sol·licitant. 
 
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. 
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Destaca de l’informe la pròpia conservació del pont, atès que es tracta d’un tipus de construcció 
molt sensible a l’abandó, així com la seva importància històrica en la comunicació entre els dos 
principals nuclis del municipi de Cava abans del trànsit rodat.  
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local el pont de la Plana de Cava. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Cava. 
 
 
23. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA DE SANT GENÍS DE TOST 

Núm. exp. BCL 25/2010 
 
L’Associació lo Riu Roig ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de 
Sant Genís de Tost, titularitat del senyor Agustí Oste Albós. 
 
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 del temple romànic que manté amb una major puresa les 
formes i les estructures arquitectòniques d’aquest estil dins de la vall de Tost i que es dreça al 
centre d’aquesta vall com a un referent paisatgístic de primer ordre. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Genís de Tost. 
 
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 Sr. Agustí Oste Albós, a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet i a 
l’Associació Lo Riu Roig. 
 



 
24. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA DE SANT SERNI DE SEIX 

Núm. exp. BCL 29/2010 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Serni 
de Seix, titularitat del propi sol·licitant. 
 
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 de l’església romànica que manté amb una major puresa les 
formes i les estructures d’aquest estil arquitectònic dins de la vall de Castellbò. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Serni de Seix. 
 
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 Castellbò i a l’EMD de 
Castellbò. 
 
 
25.DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE D'ARAVELL 

Núm. exp. BCL 31/2010 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Esteve d’Aravell, titularitat del propi sol·licitant. 
 
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 tracta d’un temple representatiu de l’estil constructiu practicat a la 
comarca durant els segles XVII-XVIII i la seva antiga tradició, que remunta al segle XI. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Esteve d’Aravell. 
 
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. 
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Tercer. Notificar l’acord al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò. 
 
 
26.DECLARACIÓ BCIL SANTUARI DE SANT JOAN DE L'ERM NOU 

Núm. exp. BCL 35/2010 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local del santuari de Sant Joan 
de l’Erm nou, titularitat del propi sol·licitant. 
 
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 temple construït segons l’herència modernista d’Antoni 
Gaudí, interpretada pel seu deixeble Isidre Puig Boada, així com la seva antiga tradició com a 
hospici enclavat entre la vall de Castellbò i el Pallars, i les grans repercussions d’aquesta tradició a 
nivell popular.  
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local el santuari de Sant Joan de l’Erm 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 Montferrer i Castellbò i a l’EMD de 
Castellbò. 
 
 
27. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA I EL CONSELL COMARCAL 
DEL BERGUEDA PER A LA REEDICIÓ DEL FUTLLETÓ DE FLORA I FAUNA DEL PARC 
NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ 2010. 

EXP. NÚM. CNV-2010-48 
 
Per part del Consell Comarcal del Berguedà i del Consell Comarcal de la Cerdanya s’ha proposat 
la reedició del fulletó editat l’any 2008 sobre flora i fauna del Parc Natural del Cadí Moixeró que 
proposava una sèrie de rutes per fer en cotxe i a peu i explicava les principals espècies del parc a 
més dels principals atractius naturals i culturals, que va ser finançada amb un ajut Leader Plus. 
 
A aquests efectes s’ha aportat un pressupost que quantifica la inversió en 6.600,00 € . El Consell 
Comarcal del Berguedà compta amb una subvenció de 4.700,00 € del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge que s’ha descomptat de l’aportació global de tal manera que cada ens 



comarcal aporta el mateix finançament i que es quantifica en 500,00 € pel CC de la Cerdanya i el 
de l’Alt Urgell. 
 
L’objecte del conveni, doncs, és articular la col·laboració econòmica dels tres consells comarcals  
per a la finançament de la reedició del fulletó esmentat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal del berguedà i el Consell Comarcal de la 
Cerdanya per a la reedició del fulletí sobre flora i fauna del Parc Natural del Cadí Moixeró.  
 
Segon. Notificar aquest acord als Consells Comarcals del Berguedà i de la Cerdanya. 
 
 
28. ADDENDA AL CONVENI PER L'OFICINA D'HABITATGE 1R. SEMESTRE 2011. 
 

Núm. exp. CNV 2010/46 
 
Per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge s’ha fet arribar la proposta d’addenda la 
Conveni per l’Oficina d’Habitatge pel primer semetre del 2011  
 
Aquest conveni té com a finalitat establir els termes i les condicions de la col·laboració per la gestió 
de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit comarcal, i amb 
la finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l’habitatge, en 
el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni amb Departament de Medi ambient per a l’Oficina Local 
d’Habitatge pel primer semestre del 2011. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Secretaria general d’habitatge del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
 

Comissió d' Atenció a les persones 

 
 
29. CONVENI AMB EL DASC I L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER A LA GESTIÓ DE 
L'OFICINA JOVE: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
El president dona la paruala a la consellera Sra. Pellicer qui explica de forma conjunta el contingus 
dels punts, 29, 30, 31 i 32 de l’ordre del dia. Pel que fa al punt 29 del conveni amb el DASC i 
l’Ajuntament de la Seu fa referència al fet que ja fa dos anys que funciona l’aplicació d’aquest 
conveni pel que s’estableixen els serveis de salut i treball, entre altres i que ara per ara l’Oficina 
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Jove funciona molt bé. Explica que s’estan fent desplaçaments a Oliana pel servei de salut, de 
treball i d’habitatge. 
 
Pel que fa al punt 30  i 31 dels Convenis per la implantació de l’Oficina Jove de Treball a la 
Cerdanya i a Puigcerdà, recorda que ja es va signar amb Vielha i ara es proposen aquests dos 
nous i que aquest no té cost pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell perquè el territori s’ha de fer 
càrrec de les dietes i els desplaçaments del tècnic i que aquest son puntuals i que es fan segons 
demanda, fent-se un seguiment continu pel que no cal sempre generar un desplaçament. 
 
En relació al punt 32 del conveni amb ajuntaments de la comarca pel tècnic compartit explica que 
aquesta és una figura que es relaciona amb els ajuntametns i que té relació amb el Plan Locals de 
Joventut, fent-se l’aportació segons trams de població. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, pel grup del PSC, i anuncia el vot favorable del seu grup als 4 punts 
esmentats. Pel que fa als convenis per la implantació de la Oficina Jove de Treball pregunta pel fet 
que aquestes institucions no facin conveni directe amb la Generalitat i vagin a través del CC de 
l’Alt Urgell, tot i que enten que el fet que la seu central del servei estigui aquí genera sinèrgies 
positives. Pel que fa al tècnic compartit demana com es fa la seva assistència als ajuntaments i 
municipis i si es va a demanda o es treballa a distància perquè enten que ha de ser complicat. Per 
últim exposa que el Conveni amb el DASC i l’Ajuntament de la Seu per la Oficina Jove que 
funciona des de l’octubre de 2008 potser estaria bé trobar un forat per parlar-ne i fer una reflexió, 
doncs la consellera està al peu del canó i coneix el dia a dia, però la resta de consellers tenen 
dubtes de funcionament i sobretot del fet de si la política municipal i la comarcal poder ser positives 
o bé poden interferir-se. Pregunta pels serveis que es donen i de quina tipologia, doncs per 
exemple en serveis com el de la BICAT en son una mica crítics en tant que hi ha altres borses com 
la de l’Ajuntament i  la de l’OTG, i que potser seria més raonable no tenir-ne cinc sinó una i més 
potent. Tot i que la valoració general l’enten com a positiva creu que la política de joventut hauria 
de ser més expansiva. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i comenta que pel que fa al tècnic de joventut al principi va entendre 
que pasaria pels ajuntaments i en podrien tenir una mica de coneixement dels tècnics del Consell 
per saber que hi és i saber si poden venir. 
 
Respon la Sra. Pellicer i pel que fa al conveni amb pel tècnic de treball compartit explica que en 
part està finançat pel DASC i pel Consell i que amb el conveni que es signa amb els altres Consell 
i Ajuntament permet que pugui anar al territori. En relació al servei de la borsa de la BICAT explica 
que es gestiona des del servei de joventut però que és una borsa general a través de la qual 
també es fa una orientació acadèmica i actitudinal, i si bé és cert que n’hi ha més de borses i 
agents explica que l’entrada de la tècnica comarcal, la Rut, va provocar la creació d’una taula de 
treball amb els responsables de totes les borses que es coordinen i s’adapten, cosa que abans no 
es feia. Pel que fa al conveni de tècnic compartit explica que els desplaçament que fa poden ser 
per dos motiu: en primer lloc es desplaça sota demanada quan hi ha algun projecte d’alguna 
associacio o ajutament concret, i en segon lloc a criteri tècnic per tirar endavant els Plans Locals. 
S’ha d’entendre que els municipis son bàsicament petits i les intervencions van molt lligades al 
nombre de joves del municipi. Manifesta que no hi ha cap problema per veure’s i explica que es va 
començar una ronda de visites que es va interrompre i queda pendent continuar-la. Posa de relleu 
que des de la Generalitat l’Oficina de l’Alt Urgell és un referent a tot Catalunya. Pel que fa al servei 



de salut explica que és molt difícil que els joves s’hi acostin i per tant es fan accions al territori i en 
aquest punt el fet de ser més petits facilita la feina. 
 
Pren la paraula el president i proposa plantejar-se, més enllà del servei de joventut, de fer una 
carta de serveis del Consell Comarcal i enviar-la al conjunt de la població i als ajuntaments per 
explicar els serveis comarcals. 
  
 
ACORD 
 
CONVENI AMB EL DASC I L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER A LA GESTIÓ DE 
L'OFICINA JOVE: RATIFICACIÓ DE DECRET 

Núm. exp. CNV 2010/37 
 
En data 17 de novembre de 2010 es va dictar el Decret de presidència 146/2010 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 146/2010 

Núm. exp. CNV 2010/37 
CONVENI PER LA GESTIO OFICINA JOVE DE L'ALT URGELL 
 
Per acord del Ple de 9 d’octubre de 2008 es va acordar la creació de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell 
amb un doble objecte: d’una banda, estableix les línies de col·laboració entre el Departament, 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal per la creació i funcionament de l’Oficina 
Jove de l’Alt Urgell, i de l’altra, establir la col·laboració entre el Departament i el Consell Comarcal 
per a posar en funcionament el Servei de Treball, i potenciar i consolidar els serveis d’informació, 
orientació, assessorament i gestió per a l’emancipació juvenil als municipis de la comarca. Dins els 
serveis de l’Oficina s’inclou també el Servei de Salut Jove i els programes d’activitats relacionades 
amb aquests. Aquell conveni era vigent fins a 31 de desembre de 2010 i s’han aprovat les 
addendes anuals. 
 
A partir de la propera anualitat, 2011, es preveu la continuïtat dels serveis prestats amb la mateixa 
estructura de funcionament amb un nou conveni que es proposa entre les tres parts signatàries. 
S’incorporen en aquest nou conveni les partides pressupostàries de finançament dels serveis que 
s’havien incorporat en anys anteriors per addendes i que es concreten en el servei de treball, 
servei de salut i despeses de funcionament. L’import que es quantifica de despesa per al Consell 
Comarcal és de un total de 40.920,00 € 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 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 
 
Per la qual cosa,  HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal per a 
la gestió de la Oficina Jove de l’Alt Urgell, any 2011. 
 
Segon. Designar a la Sra. Mireia Pellicer i Martí com a representant del Consell Comarcal al 
Consell Gestor de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. 
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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 aquest acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania i a l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell per al seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè. Elevar aquest Decret al Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda ratificar el Decret.  
 
 
 
 
30. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA PER A LA IMPLANTACIÓ 
DE L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE L'ALT PIRINEU I ARAN 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA PER A LA IMPLANTACIÓ DE 
L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE L'ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. exp. CNV 2009/33 
 
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 de la Cerdanya 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 proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 



Primer. Aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal de la Cerdanya per a la implantació de 
l’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Cerdanya i a la Coordinació 
Territorial de Joventut a Lleida. 
 
 
31. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PUIGCERDÀ PER A LA IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA 
JOVE DE TREBALL DE L'ALT PIRINEU I ARAN 

Núm. exp. CNV 2009/33 
 
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 Puigcerdà 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 proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Puigcerdà per a la implantació de l’Oficina Jove 
de Treball de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Puigcerdà i a la Coordinació Territorial de 
Joventut a Lleida. 
 
 
32. CONVENI AMB ALGUNS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PEL TÈCNIC COMPARTIT DE 
JOVENTUT 2010 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB ALGUNS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PEL TÈCNIC COMPARTIT DE 
JOVENTUT 2010 

Núm. exp. CNV 2010/39 
 
Del Conveni signat amb la Secretaria General de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
se’n desprèn la necessitat d’establir convenis amb els ajuntaments de la comarca, que disposin de plans 
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locals de joventut i que hagin sol·licitat subvencions per a la seva implementació durant el 2009, per a 
poder executar i finançar les actuacions sobre el projecte de tècnic compartit que en ell es preveu. 
 
En aquest sentit, els ens locals que disposen d’aquests plans i que estan interessats en compartir el tècnic 
de joventut són els ajuntaments d’Oliana, Organyà, Peramola, Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbó i 
Coll de Nargó, que desenvolupen els plans locals de forma individual, i els ajuntaments d’Alàs i Cerc, 
Arsèguel, Estamariu i Valls de Valira, que ho fan de forma mancomunada. 
 
La contractació del tècnic compartir és responsabilitat del Consell Comarcal i les despeses corresponents 
s’han de distribuir entre tots els ens. 
 
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 proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Aprovar el model de Conveni entre el Consell Comarcal i els ajuntaments indicats pel tècnic 
compartit de joventut 2010, i pels imports següents: 
 

Ens local Quota 
Ajuntament d’Oliana 700,00 € 
Ajuntament de Peramola 500,00 € 
Ajuntament de Coll de Nargó 500,00 € 
Ajuntament d’Organyà 500,00 € 
Ajuntament de Ribera de l’Urgellet 500,00 € 
Ajuntament de Montferrer i Castellbò 500,00 € 
Mancomunitat d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu i Valls de Valira. 700,00 € 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell 12.000,00 € 

 
Segon. Notificar aquesta resolució als ajuntaments d’Oliana, Organyà, Peramola, Ribera d’Urgellet, 
Montferrer i Castellbó i Coll de Nargó, que desenvolupen els plans locals de forma individual, i a 
l’Ajuntament de Valls de Valira com a representant de la mancomunitat que agrupa els ajuntaments d’Alàs i 
Cerc, Arsèguel, Estamariu i Valls de Valira. 
 
 
33. CONVENI AMB LA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EL CURS DE GERONTOLOGIA. 

Núm. exp. CNV 2010/41 
 
Des de l’Àrea d’Atenció a les Persones es va organitzar un curs de Gerontologia i atenció socio-
sanitària, de 50 hores teòriques per a cuidadors/res, impartit per l’acadèmia Pentacenter de la Seu 
d’Urgell i subvencionat pel Programa de Reagrupament i Treball de la Secretaria per a la 
Immigració.  
 
Per tal de completar aquesta formació amb estades de pràctiques en l’àmbit laboral, s’ha redactat 
aquest conveni de cooperació educativa amb la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, que 



regula la realització de 10 hores de pràctiques, del curs esmentat, a l’Hospital de la Seu d’Urgell 
durant el primer trimestre de 2011. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Sant Hospital de la Seu 
d’Urgell per a la realització de les pràctiques del curs de Gerontologia i atenció socio-sanitària. 
 
Segon. Nomenar responsable i coordinació de les pràctiques al Sr. Antoni Benet Cirera. 
 
Tercer. Facultar al president per a la signatura de tots els documents necessaris per tal d’executar 
el present acord. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. 
 
 
34. ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER AL CURS 2010-2011 
 
El president presenta el contingut del punt. 
 
El Sr. Ordeig demana explicacions sobre el transport no obligatori. 
 
Pren la paraula el Sr. Porta, gerent, i explica que la consignació pel transport no obligatori és de 
3129,68 € i que ja es veu que és una partida mínima. Explica que la tendència del Departament és 
eliminar-lo a la comarca. Explica que es presta aquest serveis de dues formes, una en els casos 
en què s’aprofiten línies existents per alumnes no obligatoris però que hi ha places lliures al 
transport en aquelles zones on no hi ha transport públic, i una altre son casos aïllats que poden 
gaudir d’un ajut individuals de desplaçament (AID). Un altre tema és el transport de barris a la Seu 
i les ajudes als alumnes d’Oliana que van a Solsona i algun cas d’Organyà que va a Oliana. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2010/40 
 
Aprovació de l’addenda al conveni del Departament d’Educació  Curs 2010-2011 
 
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 1.370.405,25€ 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 proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Aprovar l’Addenda al Conveni d'Educació per al curs 2010/2011. 
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Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació.  
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura de l’addenda 
al Conveni. 
 
 
35. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2009-2010 AMB EL DASC EN RELACIÓ AL 
SIAD: RATIFICACIÓ DE DECRET 

Núm. exp. CNV 2010/35 
 
En data 25 d'octubre de 2010 es va dictar el Decret de presidència 129/2010 el tenor literal del qual és 
el següent: 
  
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 129/2010 

Núm. exp. CNV 2010/35 
Modificació de l’apartat sisè del Contracte Programa 2009-2010  
 
El Ple del Consell Comarcal de 30 de juliol de 2009 va ratificar el Decret de Presidència 76/2009, 
de 15 de juliol, pel qual s’aprovava l’adhesió a l’acord marc 2009-2010 de col·laboració amb l’Institut 
català de les dones i les Entitats Municipalistes per a la coordinació, cooperació i col·laboració en 
matèria de serveis d’informació i atenció a les dones per al període 2009-2010 i el Contracte 
programa 2009-2010 en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones amb l’Institut Català de 
les Dones. 
 
El Contracte Programa signat amb l’Institut Català de les dones preveia el finançament del servei 
amb una bestreta del 100% dels imports acordats per cada servei/programa de l’any 2009, 
tramitant-se una bestreta del 95% de l’anualitat 2010 una vegada justificada la despesa de l’any 
2009 i el 5% restant una vegada realitzada l’avaluació dels objectius dels exercicis anteriors. Cas 
de no justificar-se en el termini fixat no es tramitava la bestreta i, cas de justificació inferior, la 
diferència es descomptava de l’anualitat següent. 
 
El nou document modifica aquest apartat sisè en el sentit de que un cop justificada correctament la 
despesa de l’any 2009 es tramitarà la bestreta del 100% de l’anualitat 2010. Cas que es justifiqui 
per un import inferior o no es justifiqui, la diferència es descomptarà de l’anualitat següent i durant 
els primers trimestres de 2010 i 2011 s’efectuarà l’avaluació dels objectius anteriors.  Finalment, 
abans de tramitar qualsevol pagament es comprovarà que l’ens local està al corrent de les 
obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb la Generalitat de Catalunya. 
 
D’altra banda, en la fitxa de SIAD del Contracte Programa s’actualitza l’equip professional 
substituint la tècnica Sandra Castiñeira Esclusa per Mercè Samsó Sagrera, i els recursos aportats 
per l’Institut Català de les Dones que s’incrementen en un 15%, passant de 20.000,00€ a 
23.000,00€.  
 
Per la qual cosa, HE RESOLT: 
 



Primer. Aprovar la modificació de l’apartat sisè del Contracte Programa 2009-2010 per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració amb l’Institut Català de les Dones pel Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones. 
 
Segon. Aprovar la modificació de la Fitxa del Contracte Programa 2009-2010: Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIAD) i acceptar l’increment en 3.000,00€ de l’aportació de l’ICD per al SIAD. 
 
Tercer.  Formalitzar aquest acord i notificar aquesta resolució a l’Institut Català de les Dones. 
 
Quart. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement.”  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència 129/2010, de 25 d’octubre de 2010. 
 
 
36. INCORPORACIÓ D’UNA FITXA AL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L'ANY 2010 DEL 
CONTRACTE PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS AMB EL DASC: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
El president presenta el contingut de punt de la fitxa addicional i el presenta conjuntament amb el 
punt 39 de l’ordre del dia que es refereix al Conveni amb l’Ajuntament de la Seu i el Consorci 
d’Atenció a les persones i  recorda que aquest ja es va passar una primera aprovació pel Ple però 
que ha sofert modificacions i s’ha de tornar a plantejar. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que pel que fa al punt 36 anuncia el vot d’abstenció i pel 
que fa al Conveni contingut al punt 39 anuncia el vot en contra dels membres del seu grup perquè 
entenen que la subvenció que s’incoropora en aquesta fitxa és per atendre despesa corrent del 
Consorci. Pel que fa al Consorci d’Atenció a les Persones, enten que al final les despeses dels 
diferents serveis en funcionament seran més alta perquè abans s’aprofitava l’estructura de les 
administracions existents, i es dirà que es fa amb els mateixos però tot té un cost i depèn de com 
es liquidi. Enten que els 70.000,00 € de funcionament més els 200.000 € de les obres, tot i que 
siguin subvencions finalistes no caldria gastar-los i per economies d’escala no hi haurà estalvi sinó 
més despesa. 
 
El Sr. Fierro, president, respon que efectivament els 200.000 € de les obres eren per despeses 
finalistes i ja ho van explicar. L’emplaça a que es faci el debat amb la liquidació del 2011 ja que 
aleshores es podran treure conclusions de les economies d’escala. 
 
ACORD 
 
INCORPORACIÓ D’UNA FITXA AL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L'ANY 2010 DEL 
CONTRACTE PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS AMB EL DASC: RATIFICACIÓ DE DECRET 

Núm. exp. CNV 2010/36 
 
Es proposa al Ple la ratificació del Decret de presidència 134/2010, dictat en data 26 d’octubre 
d’enguany, el tenor literal del qual és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 134/2010 

Núm. exp. CNV 2010/36 
Fitxa 27 del Contracte Programa. Anualitat 2010 
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El Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre aquest Departament i 
el Consell Comarcal en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, 
subscrit l’any 2008, contempla uns eixos estratègics que es concreten en accions detallades en 
fitxes d’acció social i els recursos que cal mobilitzar per cadascuna de les administracions per 
portar-les a terme.  
 
Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania s’ha tramès la fitxa número 27  “Millora de la 
Xarxa de Serveis Socials” del Protocol Addicional de concreció per a l’any 2010 del Contracte 
Programa indicat a l’antecedent. Aquesta Fitxa té un caràcter extraordinari i va dirigida a donar 
suport a les iniciatives promogudes pels ens locals orientades a l’estructuració i millora dels serveis 
socials bàsics. 
 
Atès que el Consell Comarcal va sol·licitar la inclusió d’aquesta Fitxa i el seu finançament en el  
Protocol Addicional de concreció per a l’any 2010 del Contracte Programa per al desenvolupament 
del projecte “Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell”. 
 
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 tenint en compte les facultats d’urgència, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la fitxa número 27 “Millora de la Xarxa de Serveis Socials” del Protocol Addicional 
de concreció per a l’any 2010 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i 
col·laboració en matèria de serveis socials. 
 
Segon. Aprovar la sol·licitud de subvenció al Departament d’Acció Social i Ciutadania per al 
finançament de la Fitxa número 27, per import de 25.000,00€, i per al desenvolupament del 
projecte “Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell”. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement.”” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb 7 vots a favor dels membres del CiU i d’ERC i 
l’abstenció dels 5 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda:  
 
Primer: Ratificar el Decret de Presidència 134/2010, de 26 d’octubre de 2010. 
 
 
37. CONVENI AMB EL CEIP MN. ALBERT VIVES PER LA CESSIÓ D'ESPAIS PEL CENTRE 
OBERT DE L'ALT URGELL. 
 
El president presenta el contingut del punt. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC i demana una valoració d’aquest projecte, tot i que 
el canvi d’espai de l’Alberg de la Valira al Colegi Albert Vives li sembli bé, sobre si el model que 
s’aplica és bó. Els grups de nois i noies que hi assisteixen potser fora millor que es busques una 
metodologia inclusiva i no crear un espai marginal sinó veure quines activitats es fan on podessin 
participar i subvencionar-les. Creu que és una questió de filosofia en temes educatius ja que es 



porta més la inclusió. Enten que amb nens més problemàtics o amb certes discapacitats és millor 
que estiguin amb els seus iguals. 
 
El president respon que a la mida del possible es proposarà de fer una explicació més tècnica per 
part dels responsbles. 
 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB EL CEIP MN. ALBERT VIVES PER LA CESSIÓ D’ESPAIS PEL CENTRE 
OBERT DE L’ALT URGELL 

Núm. exp. CNV 2010/43 
 
El conveni té per objecte crear un marc de col·laboració entre el Consell comarcal i el Col.legi 
Públic Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell per a la cessió d’un espai 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 en situació de 
vulnerabilitat, que està finançat a través de subvenció del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Els centres oberts realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, donen suport i estimula 
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges 
bàsics i l’esbarjo i compensen les deficiències socioeducatives dels infants, adolescents i joves que 
es troben en situació de risc. 
 
L’Albert Vives compta amb diferents espais ubicats a l’antiga escola llar: una aula al costat del 
menjador escolar que no té cap utilitat específica, així com un aula de caire polivalent i els patis 
exteriors que poden cobrir les necessitats del centre obert. 
 
Atès el disposat a l’article 150 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Col·legi Públic Mossèn Albert Vives de la Seu d’Urgell per a la 
cessió d’un espai amb la finalitat d’ubicar-hi el Centre Obert de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució al Col·legi Públic Mossèn Albert Vives de La Seu d’Urgell per al 
seu coneixement i efectes. 
 
 
38. APROVACIÓ PLA D'IGUALTAT INTERN DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL 

  
Núm. exp. PRS 2009/25 

Pla d'Igualtat d’Oportunitats (PIO)  
 
El Pla d’igualtat d’Oportunitats intern del Consell Comarcal, com a eina estratègica per assolir la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la corporació, és un conjunt de mesures adoptades, 
posteriorment a la realització de la diagnosi de la situació laboral existent, amb l'objectiu 
d'aconseguir la igualtat i eliminar possibles discriminacions per raó de sexe. Així mateix, també ha 
de fer possible l'eliminació d’estereotips que dificulten a les dones l'accés a determinats llocs de 
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treball i professions en igualtat de condicions que els homes, treballant a partir de diverses línies 
estratègiques. 
 
Per tal que les dones puguin accedir a compartir la vida en igualtat d’oportunitats, el lliure 
desenvolupament de la seva personalitat i la seva participació activa a la vida social i laboral.  
 
Atès el disposat a l’article 28 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, a l’article 
51.f de Llei 26/1985, d’assistència social, a l’article 71.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, i als articles 2 i 19 de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer.  Aprovar i implementar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Exposar al públic aquest acord i el contingut del Pla pel termini de 30 dies fent constar que 
cas que no es presentin al·legacions es considerarà definitivament aprovat. 
 
 
39. CONVENI PER A REGULAR LES RELACIONS ENTRE L'AJUNTAMENT DE LA SEU 
D'URGELL, EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL I EL CONSORCI D'ATENCIÓ A LES 
PERSONES. 
 
El president presenta el contingut de punt i recorda que ja es va passar una primera aprovació pel 
Ple però que ha sofert modificacions i s’ha de tornar a plantejar. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que en el punt 36 ja s’ha manifestat el no acord amb 
aquesta proposta ja que entenen que al final les despeses dels diferents serveis en funcionament 
seran més alta. 
 
 
ACORD 
 
CONVENI PER A REGULAR LES RELACIONS ENTRE L'AJUNTAMENT DE LA SEU 
D'URGELL, EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL I EL CONSORCI D'ATENCIÓ A LES 
PERSONES 

 Núm. exp. CNV 2010/12 
 
En el Ple del Consell Comarcal del 10 de juny de 2010 es va aprovar un conveni que regulava les 
relacions entre l’ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci 
d’atenció a les Persones amb l’objectiu d’encomanar la gestió de quatres àrees: serveis socials, 
immigració, gent gran i polítiques d’igualtat al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. 
 
Donat que s’han fet modificacions en relació al conveni inicial i, en aquest nou conveni queda 
detallat exactament tots els serveis dels quals s’encomana la gestió al Consorci d’Atenció a les 
Persones així com tot el personal que es traspassa per part de l’ajuntament de la Seu d’Urgell i el 



Consell Comarcal de l’Alt Urgell, es proposa elevar aquest conveni al Ple del Consell 
Comarcal.d’acord. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb 6 vots a favor dels membres del CiU i d’ERC i el 
vot en contra dels 5 membres presents del PSC-Progrés, s’acorda:  
 
Primer. Aprovar el Conveni per a regular les relacions entre l’ajuntament de La Seu d’Urgell, el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones. 
 
Segon. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’ajuntament de La Seu d’Urgell i al Consorci d’Atenció a les 
Persones. 
 

Punts d'urgència 

 
Previa l’adopció de l’acord previst a l’article 82.2 del ROF  s’inclou al segunet punt a l’ordre del dia i 
es passa a la seva discussió i acord 
 
40. CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I EL 
CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I 
ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC. 

Núm. exp. CNV 2010/49 
Aprovació del conveni marc amb el CNL 
 
En data 20 de desembre d’enguany (R.E núm. 2923) s’ha rebut, per part del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, el conveni marc entre aquest i el Consell Comarcal per al desenvolupament 
de programes i actuacions d’acolliment lingüístic (Codi conveni marc C863-1912-004-10), juntament 
amb dues actuacions per al desenvolupament d’aquest pla expressades en un annex. 
 

L’objectiu d’aquest conveni, amb una vigència inicial d’un any, és l’establiment de la coordinació 
necessària per tal de gestionar adequadament les actuacions i els recursos dirigits a millorar la 
competència comunicativa de tots els col·lectius d’immigrants que no entenen la llengua catalana, com 
a recurs bàsic de cohesió social, mitjançant el desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment 
lingüístic, entre els quals s’hi troba l’organització de cursos. 
 

L’objectiu de l’annex és el desenvolupament del Pla d’acolliment lingüístic de l’Alt Urgell, formalitzat en 
el conveni marc, mitjançant l’organització dels cursos d’acolliment lingüístic a Organyà que a 
continuació s’indica (Codi annex A82-01912-007): 
  
CODI CURS PERÍODE DURADA ALUMES COST Aport Consell 
11995B1PRJ0005 12/2010 – 02/2011 45h 25 2.982,00 € 1.042,70 € 

 

Amb la voluntat d’afavorir la comprensió de la llengua catalana, la relació comunicativa i la integració de 
les persones immigrades en el context social, lingüístic i cultural de l’Alt Urgell,  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda 
 
Primer. Aprovar el Conveni marc entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic. 
 



 
 
 
 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Segon. Aprovar l’annex al Conveni marc, amb codi A862-01912-007, per al desenvolupament de 
programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant l’organització de cursos d’acolliment 
lingüístic a Organyà. 
 
Tercer.  Facultar al senyor president del Consell comarcal perquè subscrigui l’esmentat conveni. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució al Consorci per a la Normalització Lingüística per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
41. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES 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. 126 al 161 de 2010 compresos entre els dies 30 de juliol i la data d’avui. 
 Resolucions: núm. 56 a la 65 de 2010 entre els dies 30 de juliol i la data d’avui 

 
 
42.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president pren la paraule per desitjar un Bon Nadal i un Bon Any Nou a tots els presents i a les 
seves famílies. 
 
 
43.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
La Sra. Vidal, alcaldessa de l’Ajuntament de Valls d’Aguilar, explica que ja va demanar per carta al 
Consell que dins l’apartat de manteniment del Pla de Camins del Consell Comarcal es pugui 
contemplar una actuació a la carretera de Castellàs per treure el perill de caiguda d’una pedra, 
esmenta que n’ha parlat amb el president de l’àrea Sr. Ramon Fierro i que l’Ajuntament ja disposa 
de la memòria valorada que quantifica la inversió i que és de l’ordre d’uns 30.000,00 €.  
 
El president li fa saber que faci arribar la memòria al Consell i que es mirarà què es pot fer. 
 
 
44.PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i felicita el Nadal i un desig de Bon Any Nou i remarca que tot i que el 
2011 serà un any molt difícil per tots també serà l’últim anys d’aquesta legislatura i a part de les 
diferències de criteri s’haurà de seguir treballant. 
 
El president manifesta que aquest 2011 es preveu complicat i s’ha d’intentar anar a la una a la 
mida del possible en temes important i estar a la una i ser constructius, amb poca retòrica i molt 
sentit comú. 



 
 
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 
 


