
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2012/1 
Caràcter:  Ordinari 
Data: dijous, 16 de febrer de 2012 
Durada:  de les 20:15  a les 21:10 hores 
Lloc:  sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt 

Urgell  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Sr. Josep Xavier Camps i Torrens, vice-president primer 
Sr. Pere Navinés i Planes, vice-president segon 
Sr. Ricard Pérez i Llordés, vice-president tercer 
Sra. Rosa Andorrà i Nicola, consellera 
Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera 
Sra. Maria Carme Ribó i Domenjó, consellera 
Sr. Pere Artigues i Alrich, conseller 
Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez, conseller 
Sra. Montserrat Ramoneda Ballester, consellera 
Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller 
Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera 
Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
Sr. Jordi Sala i Solans, conseller 
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteixen: 
 
Sr. Sara Camps Mora, gerent 
 
S’incorporen durant la sessió 
 
Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
Sr. Antoni Casanovas Alís 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sr. Jesús Dòria i Parramon, conseller 
Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Joaquim Pascuet Mollet, conseller 
 



 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERV EIS AL TERRITORI 

2. Creació de la 5a plaça del Servei d'Assistència Tècnica 
3. Modificació conveni de Camins amb l'Ajuntament de la Seu i amb l'Ajuntament de Fígols.  
4. Delegació competències de la LOPD. 
5. Explotació d'una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia sense fil en l'àmbit de la comarca de 

l'Alt Urgell: xarxa WIMAX. 
6. Sol·licitud a l'Agència Catalana de l'Aigua per l'administració actuant de l'EDAR de Montferrer 
7. Bestreta reintegrable de 6.000,00 euros al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya 
8. PRESSUPOST 2012 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LO CAL 

9. Conveni amb l'Agència Catalana de Consum per a la coordinació de les actuacions en matèria de 
consum 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

10. Conveni amb els ajuntaments de la comarca per a la constitució i aportació a la bossa d'urgències 
socials 

PUNTS D'URGÈNCIA 

11. Moció sobre el cobrament del cànon de l'aigua als ens locals 
12. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
13. Informes de Presidència. 
14. Torn obert de paraules als alcaldes. 
15. Precs i preguntes. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 

Comissió de Governació, cooperació municipal i serv eis al territori 

 
2. CREACIÓ DE LA 5A PLAÇA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA. 
 
El Sr. Navinés, vicepresident comarcal i president de la Comissió informativa de Governació, 
Cooperació municipal i Serveis al territori, explica el contingut de la proposta, i incideix en el fet que és 
una antiga reivindicació ja de l’anterior legislatura per tal d’assolir una ràtio de 2 ajuntaments per SAT, 
ja que actualment s’està atenent 11 ajuntaments amb 4 secretaris del servei de SAT. Des de la 
Diputació de Lleida s’ha comunicat que pel 2012 ja es dotava al pressupost consignació per aquesta 
nova plaça, i ho valora molt positivament atès que els secretaris del servei van molt col·lapsats. 
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El Sr. Payerols del grup de Coalició de Progrés Municipal (CPM) pregunta a quants ajuntaments es 
dona servei, quins son i si representa algun cost pel Consell Comarcal o bé si ho paga tot la Diputació. 
 
La Sra. Camps, gerent, respon que els ajuntaments assistits actualment, com ja s’ha dit son 11 i els 
enumera. Pel que fa al cost que finança la Diputació no cobreix el 100 % i per tant els ajuntaments fan 
una aportació segons nombres d’habitants, nombres de nuclis  i una part fixe, als quals se’ls tramet una 
liquidació anual. 
 
La Sra. Ramoneda del grup de CPM pregunta si el nou SAT anirà per aquests municipis, essent 
respost per la gerent que si. 
 
El Sr. Payerols anuncia el vot d’abstenció dels membres del grup de CPM. 
 
 
ACORD 

 Núm. exp. PRS 2011/20 
 
Creació de la 5a plaça del Servei d'Assistència Tèc nica 
 
El passat mes de novembre de 2011 es va trametre a la Diputació de Lleida informe i sol·licitud de 
dotació d’una cinquè lloc de treball del servei de Secretaria per Assistència Tècnica als ajuntaments 
acordat per la Comissió de Govern de 8 de novembre de 2011 
 
La Diputació de Lleida en data 12/01/2012 ha comunicat  la resposta favorable indicant que al 
pressupostària pel 2012 inclourà aquesta dotació, restant però a l’espera de l’aprovació del Conveni amb 
el Consell Comarcal. 
 
L’informe de gerència de data 02/11/2011 recull que el total d’ajuntament acollits al servei de SAT, que 
tenen declaració d’excempció del lloc de treball de Secretaria intervenció així com els que s’estan 
atenent per raó de vacant o altres situació, és d’un total de 11 ajuntaments, així mateix es recull que 
s’està atenent la secretaria i la intervenció del propi Consell Comarcal per raó de vacant  

Des del Consell Comarcal es gestiona també la secretaria  de diferents Consorcis: Consorci GALAUS, 
Consorci Alt Urgell XXI, el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya per a la gestió dels fons europeus Leader 
Plus, el Consorci AUGEMA de gestió de Medi Ambient,  el Consorci de la Ruta dels Oficis d’Ahir, 
Consorci d’Atenció a les Persones, i així es recull en el mateix informe de gerència abans esmentat. 

La creació d’aquesta cinquena plaça de SAT es considera indispensable per seguir prestant el servei 
actualment conveniat amb la Diputació de Lleida amb les condicions que un lloc de treball de la 
responsabilitat que aquest requereix 
 
Atès que a la plantilla del Consell Comarcal de l'any 2012 es proposa la creació d’aquesta plaça i es 
dota pressupostàriament. 
 
Atès el disposat a l’article 8 i 9.5 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya, 
 



Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 10 vots a favors dels membres presents de CiU i de 
ERC i l’abstenció dels 4 membres presents de  Coalició Progrés Municipal, s’acorda, 

Primer.   Sol·licitar la classificació d'un cinquè lloc de treball de secretaria intervenció de classe tercera 
com a plaça de SAT del Consell Comarcal, reservat a funcionari d'habilitació estatal pertanyent a 
l'escala de secretaria intervenció. 

 
Segon. Sol·licitar que s'inclogui aquest lloc de treball en el proper concurs unitari que es convoqui per a 
la provisió de llocs de treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida 
 
 
3. MODIFICACIÓ CONVENI DE CAMINS AMB EL CONSELL COM ARCAL I L’AJUNTAMENT DE 
FÍGOLS.  
 
El Sr. Navinés, vicepresident comarcal i president de la Comissió informativa de Governació, 
Cooperació municipal i Serveis al territori, explica el contingut de la proposta, i la distribució del 
finançament amb la incorporació d’un romanent a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà del Pla d’Obres del 
2011 per el finançament de l’obra que tenia inclosa el Consell Comarcal al Pla d’Obres del 2012. 
 
La Sra. Ramoneda del grup de CPM pregunta per quina obra és exactament i per quin ajuntament, 
essent resposta per Sr. Navinés. 
 
El Sr. Payerols anuncia el vot a favor dels membres del seu grup de la CPM 
 

Núm. exp. CNV 2011/29 
 
Aprovació d’una addenda al Conveni de delegació de competències municipals en matèria 
d’accessos als nuclis de població. 
 
Pel que fa a la competència per accessos a nuclis de població, els ajuntaments de la comarca van 
aprovar majoritàriament l’any 1992 la delegació de competències a favor del Consell Comarcal pel 
mecanisme previst a la Llei municipal i de règim local de Catalunya i  en concordança amb Llei 7/1985 de 
2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, de delegació de competències.  
 

Així doncs, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant el seu Programa d'actuació Comarcal, i a través 
de les específiques delegacions atorgades per diferents Ajuntaments, assumeix en l'actualitat les 
competències relatives a accessos a nuclis de població. I, en aquest sentit, en els convenis signats fins ara 
es preveia el cofinançament de les inversions en uns percentatges concrets i que eren del 90 % per part 
del Consell Comarcal i el 10 % per part dels ajuntaments.  
 
L’Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat al Consell Comarcal  la delegació de competències per a l’obra 
“Reforç del ferm i protecció de talussos del camí rural d’accés a Fígols des de la L401”, inclosa inicialment 
al PUOSC comarcal per a l’any 2012 i a la qual està previst aplicar finançament del PUOIS 2011 que 
l’Ajuntament de Fígols té procedent de romanents d’altres obres, amb el resum següent: 

- Pressupost de l’obra :      64.705,25 € 
- Fons propis ajuntament :       3.827,84 € (5,92 %) 
- Aportació Consell Comarcal (PUOIS 2012) :  48.744,15 € 
- Aportació Ajuntament (PUOIS 2011-150)   :  12.133,26 €  

 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
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Primer.  Aprovar l’addenda al Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Fígols i Alinyà 
que regula la delegació de competències i el cofinançament de l’obra que consta a l’antecedent d’aquest 
acord, i que estableix que l’ens executor d’aquesta obra serà el Consell Comarcal. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament interessat i trametre còpia del conveni un cop signat al 
Serveis territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals com a gestor del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
 
4. DELEGACIÓ COMPETÈNCIES DE LA LOPD. 
 
El Sr. Navinés, vicepresident comarcal i president de la Comissió informativa de Governació, 
Cooperació municipal i Serveis al territori, explica el contingut de la proposta justificant-la en la 
conveniència d’agilitar tràmits i no haver d’esperar dos mesos a fer plenari per temes d’administració. 
 
 

 Núm. exp. SEC 2011/8 
 
Cartipàs 2011-2015: Delegació de competències del P le a la Presidència LOPD 
 
En l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d‘organització 
comarcal s’estableixen les competències que corresponen al Ple del Consell Comarcal. Així mateix, 
l’article 52 de la 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, estableix les competències del Ple i en distingeix aquelles en 
les quals es pot delegar l’exercici de les seves atribucions en el President i en la Comissió de Govern, 
llevat de les excepcions que s’hi assenyalen. 
 
D’acord amb les disposicions esmentades i per una millor eficàcia de l’Administració pública, i sotmesa 
la proposta a votació, per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Delegar a la Presidència la següent competència resolutiva en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal següent: 
 

- L’aprovació de les modificacions i adaptacions legislatives del Document de Seguretat de 
Dades de la corporació. 

- La gestió de fitxers de dades sotmeses a declaració davant dels organismes públics de control. 
 
Segon.  Publicar aquest acord al BOP per al coneixement general. 
 
 
En acabar aquest punt s’incorpora a la sessió del Ple el Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
 
 
5. EXPLOTACIÓ D'UNA XARXA DE TELECOMUNICACIONS AMB TECNOLOGIA SENSE FIL EN 
L'ÀMBIT DE LA COMARCA DE L'ALT URGELL: XARXA WIMAX.  
 
El Sr. Camps, vicepresident comarcal, explica el contingut de la proposta, i exposa que el contracte 
actual és de l’any 2007 i que actualment està en pròrroga per la qual cosa és necessari licitar de nou el 
servei. Per tal que, un cop estiguin redactats els plec de condicions, es pugui iniciar l’expedient de 



contractació, es proposa la delegació de les competències de contractació per aquest expedient a la 
Comissió de Govern. En referència a l’explotació actual de la xarxa Wimax recorda que l’empresa 
explotadora és Eurona i que té 267 clients a la nostra xarxa, i que el plec haurà de tenir en compte 
noves condicions atès que fins ara eren força avantatjoses per l’empresa ja que era el contracte inicial. 
 
El Sr. Payerols, del grup de CPM manifesta que els hi agradaria tenir més informació sobre el tema 
perquè no hi hagi ombra de dubte. 
 
El Sr. Fierro, president, respon al Sr. Payerols que es donarà tota la informació ja que ara s’estan 
treballant les bases. La proposta d’acord és delegar les competències a la Comissió de Govern,on hi ha 
representació amb veu i vot de tots els grups polítics comarcals, de tal manera que ara no s’aproven les 
bases ara sinó que es farà a la Comissió de Govern. 
 
 
ACORD 

 Núm. exp. CPO 2012/1 
 
Explotació d'una xarxa de telecomunicacions amb tec nologia sense fil en l'àmbit de la comarca 
de l'Alt Urgell: xarxa WIMAX 
 
En l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d‘organització 
comarcal s’estableixen les competències que corresponen al Ple del Consell Comarcal. Així mateix, 
l’article 52 de la 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, estableix les competències del Ple i en distingeix aquelles en 
les quals es pot delegar l’exercici de les seves atribucions en el President i en la Comissió de Govern, 
llevat de les excepcions que s’hi assenyalen. Altrament, la disposició addicional segona del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic estableix les normes específiques de contractació de les entitats locals. 
 
D’acord amb les disposicions esmentades i per una millor eficàcia de l’Administració pública,   sotmesa 
la proposta a votació, per unanimitat dels 15 membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Delegar a la Comissió de Govern del Consell la competència per a l’impuls i aprovació de 
l’expedient, l’aprovació dels Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’obertura 
de la convocatòria del concurs per a la contractació de l’explotació de la Xarxa WIMAX de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Delegar a la Presidència del Consell la competència per a adjudicar definitivament la 
contractació esmentada i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions 
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords.  
 
 
6. SOL·LICITUD A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER L'ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE 
L'EDAR DE MONTFERRER 
 
El Sr. Navinés, vicepresident comarcal i president de la Comissió informativa de Governació, 
Cooperació municipal i Serveis al territori, explica el contingut de la proposta, que com cada any es feia 
de ser administració actuant de l’Estació Depuradora de Montferrer, tot i que a diferència d’altres anys 
es demana per sis mesos atès que costa una mica de cobrar. 
 
El Sr. Payerols, pregunta quin deute té l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per aquest concepte i es 
respost per la gerents, Sra. Camps, que és aproximadament de 250.000 €. 
 
El Sr. Fierro, president, exposa que la intenció de demanar ser administració actuant per sis mesos 
respon a la conveniència de veure si l’ACA ens paga i a veure com es pot aguantar. 
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ACORD 
 
SOL·LICITUD A L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA PER L'A DMINISTRACIÓ ACTUANT DE 
L'EDAR DE MONTFERRER 
 

 Núm. exp. SUB 2011/26 
 
Sol·licitud a l'ACA per a ser administració actuant  de L'EDAR Montferrer 2012 
 
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 26 de gener de 2011, amb clau d’expedient 
AF11000043. 
 
La previsió de despeses ordinàries per a l’any 2012 es preveu reduïda respecte de les de l’any anterior, 
amb una contenció de la despesa en els capítols d’extracció de fangs, de personal i de direcció 
d’explotació. En aquest sentit, les despeses ordinàries presenten un decrement del 12,06% respecte a 
l’any anterior. Resulta així la següent proposta d'explotació per a tot l'any 2012:  
 

Energia elèctrica 104.126,82 
Residus sòlids 7.561,47 
Extracció de fangs 00,00 
Personal 60.848,42 
Manteniment ordinari 68.601,25 
Direcció d'explotació 9.645,52 
TOTAL ORDINARI  250.783,48 
Reposició, millores i Pla de desconnexió de regs 00,00 
Cànon CHE 17.549,20 
TOTAL   268.332,96 

 
Tenint en compte que la petició es fa per a sis mesos els costos ordinaris s’adaptaran a aquesta 
temporalitat. 
 
Sotmesa la proposta, a votació per unanimitat dels 15 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 els primers 6 mesos de l'any 2012.  
 
Segon.  Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la part proporcional de la quantitat de 250.783,48€, 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 període corresponent de l’anualitat 2012, més el cànon d’abocament 
corresponent de la Confederación i que es quantifica en 17.549,20 €, que totalitzaria 142.940,94 € ( sis 
mesos d’explotació més cànon d’abocament anual)  
 
 



Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es comprometi al pagament del deute consolidat 
durant els anys 2010 i 2011 i es complementi el pressupost assignat per l’any 2012 amb l’import 
d’aquest dèficit. 
 
 
7. BESTRETA REINTEGRABLE DE 6.000,00 EUROS AL CONSO RCI GAL ALT URGELL 
CERDANYA 
 
El Sr. Fierro, president, explica que en data 30 de gener de 2012 es va dictar el Decret de presidència 
9/2012 d’atorgament d’una bestreta reintegrable al Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya per import de 
6.000,0 € que s’ha fet degut a les tensions de tresoreria que ha tingut el Consorci amb el tancament de 
l’exercici, que com totes les administracions públiques, ha hagut de cancel·lar la pòlissa de tresoreria, i 
fins a la celebració de la seva Assemblea General no es podia renovar. Explica que ara mateix ja s’ha 
fet la reunió e l’Assemblea del Consorci i s’ha acordat contractar la nova pòlissa que se signarà 
properament i retornarà els diners al Consell Comarcal. 
 
El literal del Decret 9/2012, que es proposa sigui ratificat, és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 9/2012 

Núm. expd.: INT 2012/9 

BESTRETA REINTEGRABLE CONSORCI GAL ALT URGELL CERDA NYA 
 
MOTIVACIÓ: 
 
El Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya, entitat que gestiona el Programa Leader, té pendent de cobrar de 
la Generalitat de Catalunya les mensualitats de despesa de gestió del mesos de novembre i desembre. 
Donada la conjuntura financera actual, provoca que les entitats locals tinguin problemes per contractar 
amb entitats financeres operacions de tresoreria, essent necessari suport de tresoreria de les entitats 
integrants del consorci. 
 
Per tant, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Concedir una bestreta reintegrable al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya de 6.000,00 € per cobrir 
temporalment el desfasament de tresoreria fins que el consorci rebi els ingressos corresponents.  
 
Segon. Ratificar aquest acord en el proper Ple. 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació aquesta s’aprova per unanimitat dels 15 membres 
presents. 
 
 
En acabar aquest punt s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
 
 
8. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2012 I PLANTILL A DE PERSONAL 
 
El president, Sr. Fierro, inicia la presentació del contingut al pressupost amb una reflexió sobre la 
defensa dels consells comarcals i recorda el debat a 8TV on es van dir coses com que les assistències 
a Ple es pagaven a 500 € o a 250 a Comissió, la qual cosa no és certa en la majoria dels casos i menys 
en el nostre on es paguen a 40 € el Ple i a 35 € la Comissió, representant un màxim de 28.000 € any i 
percentatge de 0,3% del pressupost. Alhora reflexiona sobre el fet que els Consells han tingut un paper 
precari de funcionament a base de convenis que potser s’ha de replantejar. 
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Dona la paraula al Sr. Ricard Pérez, vicepresident comarcal, qui presenta el contingut del pressupost 
amb el suport de la projecció d’una presentació visual. Inicia la presentació amb un resum indicant la 
reducció d’un 16,72 % respecte al pressupost de l’exercici anterior tot i que és un pressupost 
continuista amb més control sobre la despesa, sobre els llocs de treball per serveis i mantenint-se els 
objectius. S’ha fet un pressupost adaptat a la difícil realitat econòmica i financera i mantenint el suport 
als ajuntaments sobretot pel que fa a serveis bàsics d’atenció a les persones i suport a la promoció i 
desenvolupament local.  
 
Com a principis bàsics destaca l’equilibri, l’eficàcia, l’estalvi i la innovació, i alhora enumera els serveis 
previstos a tall d’exemple com el de secretaria assistida, l’oficina tècnica, la xarxa de camins dotada 
amb 200.000 €, l’assessorament jurídic, l’administració oberta, la gestió de l’EDAR, la gestió de 
telecomunicacions, la gestió del POUSC, la formació contínua de personal de les administracions 
locals, els diferents tècnics compartits i altres. 
 
Pel que fa a la millora en la qualitat de vida i atenció a les persones destaca la gestió dels serveis 
socials a través del Consorci d’Atenció a les Persones i l’Oficina Jove. En aquests àmbits anuncia el 
manteniment de recursos, tant bàsics com especialitzats, tot i que hi ha una reducció en les activitats. 
Destaca el manteniment de la bossa comarcal per urgències socials i  el de la tècnic en polítiques 
d’igualtat. En relació a l‘Oficina Jove anuncia que s’hauran d’elaborar nous plans locals de joventut i el 
nou Pla comarcal 2012-2015, en els quals s’ha de tenir en compte el Serveis de voluntariat europeu, els 
casals, la formació als joves i l’espai actiu de recerca de feina. En relació a l’àmbit de l’educació es 
mantenen les línies de transport escolar i els menjadors, així com el Pla d’Educació i Entorn. 
 
Pel que fa la promoció econòmica, amb els mateixos principis bàsics, exposa que amb la noca 
concessió de la xarxa Wimax de banda ampla es procurarà ampliar i fomentar el teletreball rural. En 
relació als programes d’ocupació es pretén donar continuïtat al programa SUMA’T, impulsar la planta 
de biomassa, seguir incidint en la promoció turística amb el manteniment del tècnic per assessorament 
d’empreses turístiques i amb la reedició de material turístic en suports digitals. Es pretén mantenir els 
nous productes creats com el Pireníssim, mantenir les accions de suport a la trobada dels acordionistes 
i seguir amb la participació en Consorcis com fins ara. 
 
També dins l’àrea de promoció econòmica i desenvolupament local s’ha previst el manteniment de les 
22  línies de transport a  la demanda, mantenir el suport a la cultura i el patrimoni, tot i que hi hagi una 
reducció de les activitats, es mantindrà el suport a la fira del llibre d’Organyà, a la trobada de 
Cantautors de Bescaran, xerrades sobre temes d’història i altres, tot intentar-se trobar altres vies de 
promoció de la cultura com l’sponsorització. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Camps, gerent qui fa un resum dels imports per capítols 
expressats alhora en números relatius i en fa la comparació en increments i decrements respecte el de 
l’exercici anterior. Destaca l’adaptació del pressupost al temps de crisi i la seva traslació als capítols 
d’increment de despesa financera i decrement de les inversions, l’adaptació del personals a les 
competències. En relació a la participació en altres ens en fa una enumeració completa dels consorcis, 
fundacions i societats en què participa el Consell Comarcal. 
 
Pel que fa a la plantilla de personal, d’un total de 45 places, en fa un resum indicant les que estan 
cobertes i les vacants. 
 



Pren la paraula el Sr. Fierro, president, i abans de passar al torn de paraules als grups expressa el seu 
agraïment al Sr. Pérez, a la Sra. Camps, al Sr. Naudí i a la Sra. Pagès pel seu treball en l’elaboració del 
document del pressupost.  
 
Pren la paraula el Sr. Payerols pel grup del CPM, i anuncia que el seu grups té la intenció de presentar 
esmenes al pressupost i per tant el seu vot serà el d’abstenció. 
 
 
ACORD 
 
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2012 I PLANTILLA D E PERSONAL  

Núm. exp. INT 2012-10 
 
Es presenta l’avantprojecte de pressupost 2012 i vist el pressupost presentat i discutit. 
 
Atesos els informes favorables de la Comissió informativa de Governació, Finances i Cooperació 
Municipal de 7 de febrer d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 500/1990, de 20 de abril, pel que es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb els vots a favor del 11 membres de CiU i d’ERC i el vot 
d’abstenció dels 5 membres presents de la CPM, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2012, integrat per:  
 

A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de despeses: 
 

ESTAT D'INGRESSOS   IMPORT 

CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)   98.488,50 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)   4.181.666,78 

CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)   45.319,40 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)   4.233.347,86 

CAPITOL 8 (Actius financers) 20.000,00 

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS   8.578.822,54  

ESTAT DE DESPESES   IMPORT 

CAPITOL 1 (Despeses de personal)   1.398.458,41 

CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis)   2.036.168,24 

CAPITOL 3 (Despeses financeres)   86.219,02 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)    777.938,59 

CAPITOL 6 (Inversions reals)   406.873,62 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)   3.826.477,24 

CAPITOL 8 (Actius financers) 20.000,00 
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CAPITOL 9 (Passius financers)   27.687,42 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES   8.578.822,54 
 
 

B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT URGELL SA, 
amb el següent resum:  

 
INICIATIVES ALT URGELL, S.A. 

 
Previsió d’ingressos i despeses  

Exercici 2012 
 

PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 
  

CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 300.000,00 € 
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 404.629,58  € 
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 3,00 € 

TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 704.632,58 € 
  

PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 
  

CAPÍTOL 1. Despeses de personals 328.787,44 € 
CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis 373.845,14 € 
CAPITOL 3. Despeses financeres 2.000,00 € 

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 704.632,58 € 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 2012. 
 
Tercer.  Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de la 
corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que 
determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per 
Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol, i integrada per:  
 

PLANTILLA  DE PERSONAL - EXERCICI  2012 
Denominació del Escala-sub.       

lloc de treball Requisits Grup Places Vacants 
Alt càrrecs 
Càrrecs electes Llei 6/1987   1   
Personal eventual 
Gerent Llei 6/1987 A1/A2 1   
Personal funcionari 
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assist. tècnica SAT H.N. sec-int. A1 3 2 
T. Gestió Econ.-Tresorer Ad. esp. tèc. A2 1   



Arquitecte tècnic Ad. esp. tèc. A2 1   
Servei assist. tècnica SAT H.N. sec-int. A2 2   
T. consum i ensenyament Ad. especial A2 1   
Administratiu Ad. general Ad. general C1 1   
Personal laboral permanent 
Técnics superior Llicenciatura esp. A1 3 1 
Tècnics de grau mig Diplomatura esp. A2 6   
Administratius BUP / FP2 C1 6 1 
Auxiliars administratius Graduat esc. C2 3 1 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 2   
Personal laboral  no permanent   
Técnics superior Llicenciatura A1 2 2 
Tècnics de grau mig Dipl. especif. A2 6 6 
Administratius BUP / FP2 C1 2 2 
Auxiliar administratiu Graduat esc. C2 2 2 

Total... 45 
 

 

INICIATIVES ALT URGELL, S.A. 
Plantilla de personal -Exercici 2012 

Personal laboral 
Orgànic Denominació Grup Places Vacants Observacions 
GENERAL Gerent A 1 1 Nom. gerent consell 
      
EDAR Director tècnic EDAR A2 1 1 Tècnic consell 
 Operaris manteniment E 2 1 Ocupada c/temporal 
      
TELECOMUNICACIONS Tècnic projectes A2 1 1 Ocupada c/temporal 
      
CUINA  Cuiners E 4 4 Ocupada c/temporal 
 Neteja E 5 5 Ocupada c/temporal 
 Xofer càtering E 1 1 Ocupada c/temporal 
 Monitors menjador E 6 6 Ocupada c/temporal 
      
EDUCACIÓ Monitors transportats E 2 2 Ocupada c/temporal 
      

 TOTAL ...   23   
 
Quart.  Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que estableix l'article 
150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació amb l'article 
86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en el ben entès que, de no produir-se reclamacions, el pressupost es 
considerarà definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte de prosseguir els 
tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè.  Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i trametre'n una còpia certificada 
a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio de Administraciones Públicas, i a la 
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat. 
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9. CONVENI AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM PER A L A COORDINACIÓ DE LES 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM 
 
El Sr. Camps, president de comissió informativa de Promoció econòmica i desenvolupament local, 
presenta al contingut de la sol·licitud de conveni de consum, i pel qual es demana el mateix que per 
l’any 2011. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2012/3 
Conveni per a la coordinació de les actuacions en m atèria de consum 
 
Per Acord de Govern, de data 2 d’abril de 2002, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té delegades 
competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques inspectores i campanyes de 
control, per part de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest mateix acord preveu que tant la pròrroga anual de la delegació de competències com la 
concreció dels procediment, tasques i mitjans per a l’exercici de les funcions delegades i el finançament 
corresponent s’ha de realitzar mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Per tot això, el Consell Comarcal està interessat en la signatura d’un conveni amb l’Agència Catalana 
de Consum atès que és del tot necessari instrumentar la pròrroga fins el 31 de desembre de 2012 de la 
delegació de competències aprovada pel Govern en les matèries de consum anteriorment indicades i 
concretar la coordinació de les actuacions i la dotació econòmica per a portar-les a terme i que es 
quantifica en un import aproximat de 37.591,01 € (import a concretat) sobre un pressupost estimat de 
65.726,49 (import sol·licitat l’any 2011) 
 
Vist l’establert als títols VI i XII del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i que fixa que correspon a 
la comarca l’exercici de les competències que se li deleguin d’acord amb la legislació de règim local, 
  
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Sol·licitar l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de Consum que 
regula la coordinació de les actuacions en matèria de consum. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Agència Catalana de Consum.”  
 
 

Comissió d’ Atenció i serveis a les persones 

 
10. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A  LA CONSTITUCIÓ I 
APORTACIÓ A LA BOSSA D'URGÈNCIES SOCIALS 
 



El Sr. Pérez, president de la comissió informativa d’Atenció i serveis a les persones, explica que 
aquesta bossa es va iniciar l’any 2009 i el conveni que la regulava amb els ajuntaments acabava el 
31/12/2011, valorant-se molt positivament la seva continuïtat 
 

Núm. exp. CNV 2012/1 
 
Aprovació del conveni amb els ajuntaments de la com arcal per a la borsa d’urgències socials. 
 
Davant de la situació de crisi econòmica general i la seva afectació directa a famílies de la comarca, el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a proposta dels Serveis Socials Bàsics, va crear mitjançant acord del 
Ple de 30 de juliol de 2009 la primera bossa extraordinària d’ajuts socials. 
 
Per a la implementació d’aquesta, cada any s’ha anat aprovant un Conveni amb els ajuntaments de la 
comarca per assolir una major dotació, a excepció de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que ja compta 
amb una bossa específica per atendre aquestes necessitats. L’actual conveni ha estat vigent fins el 31 
de desembre de 2011. 
 
Per a l’any 2012 es valora com a necessària la continuïtat d’aquesta bossa per atendre necessitats 
socials a partir d’un estudi individualitzat, valorant la situació concreta i elaborant un pla de millora 
específic i concret per a cadascun dels possibles beneficiaris. 
 
En aquest sentit, per aquest any a l’igual que l’anterior, es proposa la creació d’una bossa amb una 
dotació pressupostària de 15.000,00 € aportada pel Consell Comarcal i de 5.000,00 € entre la resta 
dels ajuntaments de la comarca signataris del conveni. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda proposar al Ple el 
següent: 
 
Primer.  Dotar la bossa solidària per urgències socials inicialment amb 15.000,00 € aportats pel Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Aprovar el Conveni que regula la participació dels ajuntaments a la Bossa d’Urgències Socials. 
 
Tercer.  Notificar aquesta aprovació amb l’esborrany del Conveni a tots els ajuntament de la comarca tret 
del de la Seu d’Urgell que compta amb bossa pròpia. 
 

Punts d'urgència:  

 
11. MOCIÓ SOBRE EL COBRAMENT DEL CÀNON DE L'AIGUA A LS ENS LOCALS 
 
El president, Sr. Fierro, explica el contingut de la moció que ha estat tramesa per la Diputació de Lleida 
i que vé motivada per la consideració de la no conveniència de posar més càrregues als ajuntaments i 
més per serveis que es poden considerar bàsics com l’aigua de les fonts públiques o la que es faci 
servir per altres serveis municipals. Entén que l’ACA en aquests moments té molts deutes però no 
s’han d’eixugar a càrrec dels ajuntaments.   
 
 

 Núm. exp. PRS 2012/4 
Moció sobre el cobrament del cànon de l'aigua als e ns locals 
 
El Govern de la Generalitat ha presentat el Projecte de llei de mesures fiscals i financeres on introdueix, 
en l’article 3, una modificació de l’article 64 del text refós de la Legislació en matèria d' aigües a 
Catalunya. 
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Aquesta modificació preveu l'aplicació -per primera vegada a Catalunya- del cànon de l' aigua al 
subministrament que ofereixen els ajuntaments a través de les fonts públiques i monumentals, neteja 
de carrers i el reg de parcs, jardins i parc esportius quan aquesta distribució es faci a través de les 
xarxes de subministrament d'aigua potable. 
 
Amb aquesta modificació els ens locals patiran una nova càrrega impositiva, ja que fins ara la legislació 
en matèria d'aigües eximia del pagament del cànon, entre altres, "els usos corresponents a la utilització 
de l'aigua que facin les entitats públiques per a l'alimentació de fonts públiques i monumentals, neteges 
de carrers i regs de pares, jardins i camps esportius públics. 
 
El cobrament d'aquest cànon agreujarà encara més la delicada situació financera de molts  dels ens 
locals Catalans, a més, no deixa de ser paradoxal que l'Agència Catalana de l'Aigua vulgui cobrar, a 
part del cost de l'aigua, el cànon de l'aigua per aquests subministraments, quan la mateixa ACA encara 
té un deute molt important amb el món local. 
 
A més, el fet que s'acabi aplicant aquest cànon suposarà una nova discriminació negativa envers els 
ajuntaments de la resta de l'Estat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Instar al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte la modificació de l’article 64.2 del text 
refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, tal com preveu l’article 3 del projecte de Llei de 
Mesures Fiscals i Financeres. 
 
Segon.  Instar a l'Agència Catalana de l’Aigua, que amb col·laboració amb els ens locals, posi en marxa 
diferents accions per tal, que on sigui possible, l'aigua emprada en el servei d'alimentació de fonts 
públiques i monumentals, neteges de carrers i regs de pares i jardins i camps esportius, procedeixi en 
gran mesura de fonts alternatives de producció, com ara l'aigua regenerada o reutilitzada. 
 
Tercer.  Traslladar el present acord a Generalitat de Catalunya, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la 
mesa i als grups polítics del Parlament de Catalunya, i a l'Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de gerència dictats entre la última 
sessió del Ple i la data d’avui. 
 

• Decrets : núm. 159 al 166 del 2011 i de l’1 al 21 del 2012 compresos entre els dies 23 de 
desembre i la data d’avui. 

• Resolucions : núm. 123 al 124 de 2011 i de l’1 al 27 del 2012 compresos entre els dies 23 de 
desembre i la data d’avui. 

 
 
12. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 



El president informa en primer lloc de la reunió que va tenir amb el Vice-president del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida i el Director per encarar accions i canalitzar esforços més 
transversals en la promoció turística, i també amb l’IDAPA perquè els recursos es puguin gestionar amb 
un punt de vista de territori. 
 
En segon lloc informa sobre el programa Leader al qual, un cop acabat el termini e presentació de 
sol·licituds, se n’han presentat un total de 39 que implicarien un inversió de 5 milions d’euros i amb una 
subvenció sol·licitada de 2 milions d’euros, tot i que la dotació màxima per atorgar és de 1.196.400 €   
 
En tercer lloc informa de la reunió que ha tingut lloc aquest matí a la seu del nostre Consell amb el 
Consell Comarcal de la Cerdanya, responsables de l’IDAPA i responsables del Departament de Territori 
i Sostenibilitat per començar a plantejar temes de cara a la nova llei de muntanya. 
 
 
13. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
NO N’HI HA 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Payerols pregunta per la reunió que hi va haver a Girona amb la Vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat i tots els presidents de Consells Comarcals i de la qual se n’han assabentat per la premsa. 
 
El president informa que aquell dia estava amb molta febre i no hi va poder anar, tot i que en té la 
informació  que es podria resumir en la intenció clara del Govern de fer una Llei de Governs Locals de 
Catalunya amb la qual s’han de replantejar algunes coses, i entre elles els consells comarcals. 
Reflexiona sobre el fet que les notícies a la premsa semblen fer veure coses que no son ben bé així.  
Creu que s’obre un debat interessant sobre el futur dels consells comarcal i de si han de seguir com 
ara, amb un plenari d’elecció indirecte, si s’ha de convertir el plenari en un consell d’alcaldes o si hi 
poden haver fórmules d’elecció directe. Creu que quan es tingui més informació fora bo fer una reunió 
per informar i parlar-ne. 
 
El Sr. Casanoves posa en coneixement del Ple de les queixes de la gent per la nova tramitació pel 
descompte pel Túnel del Cadí, sobretot per la gran quantitat de documentació que s’ha d’aportar, i que 
la gent en dóna la culpa al Consell. 
 
El Sr. Fierro, president, explica que la culpa de la quantitat de paper a portar no és el Consell sinó del 
Decret que regula el descompte i que ve motivat per atorgar el dret a descompte a qui realment visqui i 
treballi a les comarques beneficiàries. S’ha d’entendre que si no se’n fa un control la Generalitat ha de 
pagar per gent que no hi hauria de tenir dret. Informa també que s’ha quedat per fer una reunió amb el 
responsables del tema del Consell Comarcal de la Cerdanya i els del Berguedà per parlar del tema dels 
transportistes, tot i que abans tampoc hi tenien dret però hi havia certa tolerància si s’anava amb una 
targeta individual. 
 
La Sra. Camps, gerent, explica la implantació del servei d’atenció i registre per a la sol·licitud de 
descompte al Túnel del Cadí i explica que no hi ha hagut criteris diferents amb l’establert al Decret sinó 
interpretació per a les diferents casuístiques, que son moltes, i aclariments sobre la justificació de la 
residència efectiva i que en alguns casos s’han hagut d’ampliar a documentació no recollida inicialment. 
Durant les dues primeres setmanes d’implantació del servei es van detectar casos que no quadraven 
amb el Decret. Explica també que des del Consell Comarcal es facilita la informació als sol·licitants de 
com aconseguir la documentació i que a la pàgina web del Consell també hi és explicat amb els 
enllaços corresponents per demanar la documentació. 
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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 
 


