
 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 

Núm.: PLE 2012/2 

Caràcter: Ordinari 

Data: dijous, 12 d' abril de 2012 

Durada: De les 20:00 a les 21:00 hores 

Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  

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

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 



 

 

També assisteix el Sr. Antoni Navinés , Diputat provincial 
 

S’incorporen durant la sessió: 

Ningú 
 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Comissió de Governació, cooperació municipal i serveis al territori 
 

2. Conveni amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i assistència municipal 2012 
3. Cessió línia elèctrica de la planta de transferència a Organyà a l'empresa ENDESA. 
4. Pressupost general 2012: Al.legacions 
5. Modificació ordenança fiscal núm. 6 del Telecentre 
6. Modificació reglament Telecentre 
7. Calendari de sessions 2012 
8. Nomenament dels vocals comarcals al Consell Rector de l'IDAPA: ratificació de Decret 

 
Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament local 
 

9. Conveni en relació a la transferència anual per a la gestió del arxiu comarcal. 
10. Conveni per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell 
11. Conveni amb l'Ajuntament d'Organyà per la fira del Llibre Pirinenc 
12. Conveni amb l'Ajuntament de Josa i Tuixent i l'Ajuntament de la Vansa i Fòrnols per a la fira 

i festa de les trementinaires. 
13. Declaració de BCIL de l'església de Sant Serni de Cabó nou 

 
Comissió d' Atenció i serveis a les persones 
 

14. Contracte programa 2012-2015 per la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el 
Departament de Benestar Sociali Família en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 

15. Conveni amb el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
per a la gestió de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell 

16. Contracte programa de serveis socials 2012-2015: ratificació de Decret 
17. Conveni amb la Universitat de Lleida i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per al cofinançament 

de les proves d'accés a la universitat – PPAAUU 
 

18. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 

19. Informes de Presidència. 

20. Torn obert de paraules a alcaldes. 

21. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 

 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Per unanimitat dels membres presents s‟aprova l‟acta de la sessió anterior de data 16 de febrer de 
2012. 
 

Comissió de Governació, cooperació municipal i serveis al territori 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN 
MATÈRIA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL, ANUALITAT 2012 
 
El Sr. Navinés, president de la Comissió informativa de Governació, Cooperació municipal i Serveis al 
Territori, presenta el contingut de la proposta explicant amb les seves dotacions, remarcant que el 
Conveni ja recull la 5a. plaça del servei de SAT que es va acordar la seva creació a l‟últim Ple i es va 
dotar al pressupost del 2012 que s‟aprovava inicialment. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i anuncia el vot a favor dels membres del grup de CPM-Progrés. Manifesta 
que hi hauria d‟haver un menor cost pels ajuntaments, tot i que els últims anys s‟ha reduït, i que la 
dotació de 35.000 € per plaça de SAT no sap si dona per tot. 
 
El Sr. Fierro, president, manifesta que no dóna per tot i que hi ha un diferencial que és el que 
assumeixen els ajuntaments des de fa anys. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2012/2 
 
Aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i 
assistència municipal, anualitat 2012 
 

L'article 92 del Text refós la  Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que les diputacions 
provincials han d'exercir les funcions d'assistència i cooperació jurídica i tècnica als municipis i que 
alhora han de garantir l'exercici efectiu, dins dels municipis, de les funcions públiques necessàries a 
què es refereix el punt 3 d‟aquest article. 

L'article 30 del Text refós de la Llei de l'organització  comarcal de Catalunya disposa que, a cada 
comarca, hi ha d'haver un servei de cooperació i assistència municipals encarregat d'assessorar els 
municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i serveis, així 
com que en qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l‟exercici en les corporacions 
locals de les funcions públiques de secretaria i de control de  fiscalització reservades als funcionaris 
amb habilitació de caràcter estatal.  

L'article 93.2 del Text refós de la  Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que, entre les 
diputacions i els consells comarcals, s'han d'establir, per mitjà de conveni, els mecanismes de suport 
perquè la comarca pugui desplegar les competències que li atribueix la Llei d'organització comarcal de 
Catalunya en matèria d'assistència i cooperació i de l'exercici de les funcions públiques necessàries en 
l'àmbit municipal.  

La Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l‟Alt Urgell van signar el primer dels convenis l‟any 1990 
amb la voluntat d'establir mecanismes de col·laboració per a l'exercici d'aquestes competències 
concurrents entre ambdues administracions i en atenció a les circumstancies específiques del seu 
àmbit territorial i a l‟important nombre de petits municipis es considera l'àmbit comarcal com l‟idoni per a 
la prestació dels serveis objecte del present conveni. Per a l‟any 2012 s‟ha rebut la proposta de conveni 



 

 

corresponent de la Diputació amb dotacions màximes de 153.164 € per serveis tècnic i de 175.925 € 
pel servei de SAT. 
 
Vist el dictàmen de la Comissió informativa de Governació, Cooperació municipal i Serveis al territori de 
data 3 d‟abril de 2012. 
 

Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s‟acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i 
assistència municipal per a l‟anualitat 2012. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Diputació de Lleida. 
 

 

 
3. CESSIÓ LÍNIA ELÈCTRICA DE LA PLANTA DE TRANSFERÈNCIA A ORGANYÀ A 
L'EMPRESA ENDESA 
 
El Sr. Navinés, president de la Comissió informativa de Governació, Cooperació municipal i Serveis al 
Territori, presenta el contingut de la proposta explicant que en el seu dia es va construir la línia elèctrica 
del centre transformador a Organyà per la planta de transferència i la deixalleria i que ara es proposa 
cedir-la a la companyia subministradora d‟electricitat per facilitar-ne els manteniments. 
 
La Sra. Vidal del grup de CPM-Progrés diu que suposa que s‟ha parlat amb l‟Ajuntament d‟Organyà. 
 
Respon el Sr. Fierro, president dient que si i que a també s‟ha parlar amb la Mancomunitat, essent a 
més l‟Ajuntament d‟Organyà signatari del conveni en tant que propietari dels terrenys. 

 
ACORD 

 Núm. exp. CPR 2012/3  
 
Cessió línia elèctrica de la planta de transferència a Organyà a l'empresa ENDESA 
 
El Consell Comarcal de l‟Alt Urgell va construir en el terme municipal d‟Organyà, un centre de 
transformació que ha d‟alimentar les instal·lacions de propietat del Consell Comarcal, per tal de 
col·laborar en la portada d‟electricitat a les instal·lacions de la planta de transferència de residus i a 
la deixalleria d‟Organyà. 
 
L‟empresa Endesa Distribución Elèctrica, S.L. és la proveïdora d‟electricitat i alhora la titular de la 
línia fins al transformador esmentat i ha redactat el contracte de cessió d‟instal·lacions, ús de 
terreny, cessió projecte i permisos i constitució de servitud elèctrica, per tal de gestionar la el 
transformador i la part de la línia fins a la instal·lació i l‟ha fet arribar a l‟Ajuntament d‟Organyà i al 
Consell Comarcal per la seva aprovació. 
 
L‟empresa elèctrica es compromet a fer-se càrrec de l‟explotació, manteniment, conservació i 
reparació de les instal·lacions cedides pel termini d‟un any a comptar des de la seva posada en 
servei. El Consell Comarcal cedirà a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, la titularitat del projecte 
elèctric denominat “Línia aèria 25 Kv a nou P.T. “Deixalleria Organyà”, als termes municipals de 
Cabó i Organyà i també cedeix els permisos concedits per organismes oficials i per particulars. 
 
Vist el dictàmen aprovat per acord de la Comissió Informativa deGovernació, Cooperació Municipal 
i Serveis al Territori de data 3 d‟abril, 
 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Atès el disposat a l‟article 72.3 i 73 del Reglament de patrimoni dels ens locals i tenint en compte 
l‟activitat anàloga a la de promoció econòmica en tant que promou un servei protecció del medi 
ambient en promocionar la selecció de residus.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s‟acorda: 
 
Primer. Aprovar el contracte amb l‟Ajuntament d‟Organyà i amb el cessionari de l‟espai i el terreny 
i autoritzar el projecte i els permisos i la constitució de servitud elèctrica a favor d‟Endesa 
Distribución Elèctrica, S.L.U. 
 
Segon.Trametre aquest acord a l‟Ajuntament d‟Organyà i a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U 
 

 
4. PRESSUPOST GENERAL 2012: AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
El Sr. Pérez, vicepresident tercer, presenta el contingut de la proposta de desestimació de les 
al·legacions tal i com es va proposar a la Comissió informativa i a la Junta de Portaveus. A 
continuació fa un resum de les al·legacions i de la motivació de la seva desestimació. Pel que fa a 
la primera al·legació que fa referència a l‟atorgament de bestretes als ajuntaments amb els diners 
que siguin ingressats per al pagament de les subvencions del Pla Únic d‟Obres i Serveis manifesta 
que son ingressos amb caràcter finalista. Pel que fa a la segona al·legació sobre la subvenció de 
llibres escolars dins la bossa de serveis socials manifesta que quan es va crear la bossa 
d‟urgències socials es va fer per atendre conceptes de necessitat urgent de caràcter social i que no 
estaven inclosos en cap altre ajut o subvenció i en aquest sentit pel que fa als llibres ja hi ha altres 
ajuts. En relació a la tercera al·legació sobre la petició de reclamar al Departament de Política 
Territorial una partida pressupostària per al manteniment de carreteres entén que no afecta 
directament al pressupost del Consell Comarcal sinó al pressupost de la Generalitat. Pel que fa a 
la quarta al·legació sobre la partida pressupostària per subvencionar als pobles petits que no tenen 
llar d‟infants per compensar l‟increment de la taxa per aquest servei de l‟Ajuntament de la Seu 
manifesta que, en primer lloc, no tenim recursos per fer-ho , i que en segon lloc hi ha més 
municipis amb llar d‟infants a la comarca, com els de Montferrer i Castellbó, Oliana i Organyà. En 
referència a la cinquena al·legació sobre la gratuïtat dels serveis socials i del servei de secretaria 
assistida (SAT) als municipis de menys de 500 habitants, explica en primer lloc que pel que fa 
referència als serveis socials el cofinançament forma part del conveni de serveis socials amb la 
Generalitat que recull l‟establert a la Llei de serveis socials, en segon lloc i pel que fa al servei de 
SAT explica que, tal i com ja s‟ha dit en un punt anterior, la subvenció de la Diputació és insuficient 
per cobrir-ne el cost i que s‟apliquen criteris de nombre de pobles i d‟habitants per trobar una 
proporcionalitat justa. Pel que fa a la sisena al·legació que es refereix a la publicitat de les 
retribucions de càrrecs electes i de personal de confiança per raó de transparència, el Sr. Pérez, 
posa de manifest que en aquest sentit el Consell Comarcal és un exemple de transparència i que 
aquests imports consten i es publiquen tant amb el pressupost com en el compte general i que al 
pressupost del 2012 hi ha una partida de 29.000 € per sou de càrrec electe, que es recull de forma 
molt clara. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal, del grup de CPM-progrés, i posa de manifest que no estant d‟acord 
de cap manera amb el que s‟ha exposat i que creu que totes les al·legacions presentades es 



 

 

poden dur a terme. Manifesta també que la comissió informativa en què es va tractar va ser molt 
ràpida. 
 
El Sr. Pérez respon que el temps de la comissió no era cap problema perquè es va dir que si es 
volia més temps es podia allargar. 
 
La Sra. Vidal manifesta que la seva expressió és una ironia, expressada de bon humor, pel fet que 
la comissió va ser tant ràpida que en cinc minuts es passava pel punt 8. En relació al contingut de 
les al·legacions presentades la Sra. Vidal en fa la defensa. Pel que fa a la primera al·legació sobre 
la possibilitat d‟atorgar bestretes als ajuntaments, i tot i que saben que els ingressos del Pla 
d‟Obres son de caràcter finalista, tenint en compte que normalment s‟ingressaven els diners al 
Consell abans i no hi havia un compte específic per ingressar-los sinó que s‟havien destinat a 
altres coses a l‟altre legislatura, creuen que els ajuntaments petits haurien de poder demanar 
bestretes per fer algun pagament que no podessin ajornar. En relació a la segona al·legació 
presentada per la subvenció de llibres escolars la intenció és ajudar a l‟educació ja que hi ha molta 
gent que no pot pagar els llibres escolars que poden arribar a costar fins a 300 €. En relació a la 
tercera al·legació anava en el sentit que dins el Pla de Camins hi hagués una partida pactada amb 
la Generalitat per fer manteniment a les carreteres secundàries i que es podés fer una contractació 
conjunta per tots els ajuntaments. Pel que fa a la quarta al·legació sobre les llars d‟infants posa de 
manifest la consideració sobre el fet que apujar la taxa per llar d‟infants a nivells tant elevats és un 
problema per a molta gent que té necessitat de portar-hi els nens, sobretot per conciliació de la 
vida laboral i familiar. Entén que potser els altres ajuntaments amb llar d‟infants potser també 
l‟hauran d‟apujar i posa de relleu que si a aquest cost s‟hi suma l‟import del menjador escolar i 
l‟import dels desplaçaments pot arribar a costar fins a 500 € al mes que es pot incrementar si 
s‟abaixa més l‟aportació de la Generalitat. Aquest fet pot suposar que algú de la família hagi de 
deixar de treballar, i que normalment serà la dona amb el greuge social que comporta, i que més 
ara que no hi ha gaire feina és un greu problema. S‟entén que la llar d‟infants és un servei que es 
fa servir per necessitat i s‟hauria de buscar la manera de donar subvencions comarcals que 
compensessin. Alhora proposar conscienciar a la Generalitat perquè no deixi de subvencionar 
aquest servei que la gent fa servir per necessitat i no per gust. En relació a la cinquena al·legació 
es demana que es rebaixi el cost pels ajuntaments petits als quals s‟està incrementant la despesa 
en un moment en què els disminueixen els ingressos. Pel que fa a la sisena al·legació sobre 
publicació de les retribucions entén que no costaria gaire i que seria un pas endavant, sobretot 
davant coses que es comenten i publiquen de què es cobren tants i tants diners per assistències 
als plens quan no és veritat. Per acabar demana que abans de presentar el pressupost es faci 
alguna comissió i es reuneixin amb més temps per poder aportar ja que, sobretot en temps de 
crisis, ells estan disposat a sumar amb voluntat de veure que es pot millorar per la comarcal 
 
El Sr. Pérez pren la paraula i en primer lloc puntualitza que es va oferir de fer les comissions 
informatives que fessin falta prèvies al Ple d‟aprovació del Pressupost i que no es van demanar 
més reunions en aquell moment. En segon lloc comenta el fons de les al·legacions ara exposades i 
diu que hi ha coses en què es pot donar la raó com la taxa de la guarderia de la Seu d‟Urgell en el 
sentit que estan d‟acord en buscar una sortida per tots els pobles de la comarca i que es pot parlar 
amb la Generalitat per trobar major sensibilitat pel territori, ja que els ajuntaments que tenen 
guarderia fins ara assumien el mínim del 33 % del cost tant pels alumnes empadronats al municipi 
com pels alumnes dels pobles del voltant, i més tenint en compte que en l‟actualitat sembla ser, a 
més, que la Generalitat rebaixarà encara més la seva aportació. Pel que fa als serveis socials i la 
part que paguen els municipis explica que hi ha serveis com immigració o polítiques de dones en 
que estant subvencionats del tot i els ajuntaments no en paguen res. En relació al servei de 
Joventut explic que en els municipis en què s‟està fent Pla Local es fa, entre altres, perquè no costi 
res als ajuntaments. En relació a la partida suggerida del Pla de Camins pel manteniment de 
carreteres exposa que s‟hi està treballant i reitera que no depèn del Consell. En relació a les 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

beques o pagament de llibres per escolar exposa també que, tret dels alumnes de 3 a 6 anys, ja hi 
ha beques per aquest concepte, de totes maneres explica que en algun cas molt excepcional s‟ha 
donat algun ajut d‟aquest tipus de caràcter social i no consta que cap nen s‟hagi quedat sense 
llibres. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro, president, i manifestant que les explicacions donades pel Sr. Pérez 
han estat prou clares i extenses, vol posar de relleu que en relació a les bestretes proposades pels 
ajuntaments amb els ingressos procedents del Pla d‟Obres potser en l‟anterior legislatura hi podia 
haver hagut diners però ara els ingressos de la Generalitat no van al mateix ritme. Pel que fa a 
aquests ingressos finalistes recorda també l‟existència del principi de caixa única pel qual 
l‟administració quan rep un ingrés és responsable de la seva aplicació i del compliment de les 
obligacions que se‟n deriven. Pel que fa al tema del manteniment de camins manifesta que no vol 
afegir res més al què ja s‟ha dit. En relació al tema de les llars d‟infants i del percentatge de 
subvenció que aporta la Generalitat explica que tot i la teoria de les aportacions del 33% de la 
Generalitat, 33% municipis i 33% famílies, de l‟estudi fet a l‟Ajuntament de la Seu en resulta que 
l‟Ajuntament està aportant el 57%, la Generalitat un 21 % i les famílies el 22%. Alhora manifesta 
que el Consell Comarcal no té prou musculatura econòmica per suportar aquesta despesa i més si 
es té en compte que avui el Parlament s‟han provat més retallades, la qual cosa pot fer pensar que 
la subvenció per Llars d‟Infants pot tenir una nova baixa. Potser caldria pensar que la distribució de 
l‟ajut sigui a les famílies amb criteris ponderats de territorialitat i socials per tal que fossin més 
justes. En relació a la proposta de més transparència manifesta que el Consell Comarcal compleix 
amb tots els requeriments i que en aquest moment abans de fer res més potser cal esperar a la 
nova Llei sobre la transparència que s‟ha anunciat i que el PP té sobre la taula, i que pel fet que 
s‟hagin dit coses sobre els sous i assistències desmesurats no és el nostre cas, tot i que es pot 
parlar de com fer un pas endavant i es pot estudiar. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del CPM-Progrés, i en relació a les comissions informatives del pressupost, 
explica que van tenir còpia del Pressupost una setmana abans del Ple i amb aquest temps entén 
que no es podien fer moltes comissions. Manifesta que s‟haurien d‟haver fet amb dos mesos 
perquè tothom s‟ho podés estudiar i comenta que el dia de la comissió informativa a més a més 
ella estava malalta. Diu que per poder-ho treballar i consensuar es necessitaria almenys un mes, 
per parlar-ho i per la resta creu que es podrien acceptar algunes al·legacions i dotar-ne partida que 
no costa gaire. Manifesta que en coherència amb el què ha explicat anuncia el vot en contra dels 
membres del seu grup. 
 
El Sr. Fierro respon que van estar d‟acord a postposar-ho per veure com sortia el pressupost de la 
Generalitat que és de qui depèn en un 90% el Consell Comarcal, i manifesta que pren nota de les 
propostes, tot i que a diferència dels ajuntaments els consells comarcals tenen subvencions molt 
finalistes o per tant el pressupost és d‟una lectura més ràpida. 
 
ACORD 

Núm. exp. INT 2010/86 
   
Pressupost general 2012: Al·legacions i aprovació definitiva 
 



 

 

En data 16 de febrer de 2012 es va aprovar inicialment pel Ple el Pressupost del Consell Comarcal 
per a l‟exercici 2012, el qual es sotmetre a informació pública mitjançant edictes al taulell d‟anuncis 
comarcal i amb publicació al BOP de Lleida núm. 29 de 28/02/2012. 
 
En data 5 de març de 2012, el Grup PSC-Progrès va presentar escrit amb 6 al·legacions al 
projecte de pressupost 2012 aprovat inicialment. 
 
En data 27 de març n‟ha emès informe la interventora sobre les al·legacions presentades en el 
sentit que no es detecten al·legacions de tipus tècnic i que per tant correspon a la Comissió de 
Governació, Finances i cooperació municipal proposar al Ple l‟estimacio o no de les al·legacions al 
Ple. 
 
D‟aquest informe se n‟ha donat compte a la Comissió informativa de 03/04/2012, 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria, amb 9 vots a favor dels membres presents de CiU i 5 
vots en contra del membres presents de CPM-Progrés, s‟acorda: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pels conseller del grup del PSC-Progrés 
 
Segon. Aprovar definitivament el pressupost de l‟exercici 2012 així com la plantilla de personal, tal 
i com es va aprovar inicialment. 
 
Tercer. Publicar-ne l‟aprovació definitiva al BOP i al taulell d‟anuncis comarcal. 

 

 
6. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 DEL TELECENTRE 
 

Núm. exp. INT 2012/12  
 
Per acord del Ple de 14 de febrer de 2002, es va aprovar la imposició i ordenació de la taxa per a 
l‟ús del telecentre mitjançant l‟aprovació de la Ordenança fiscal núm 6 titulada "Ordenança fiscal 
per a l‟ús del telecentre“. Aquesta ordenança ha estat modificada posteriorment per acords del Ple 
de 10 d‟abril de 2003 i en de 12 d‟abril de 2007. 
 
Tenint en compte, doncs que la última modificació es va aprovar fa cinc anys i l‟ampliació de les 
instal·lacions i dels serveis nous que ofereix el telecentre, així com de la modificació del reglament 
d‟ús i funcionament d‟aquest, és convenient modificar l‟ordenança reguladora de la taxa del 
telecentre. Tot i així mancant acabar de calcular alguns dels preus a aplicar el President retira el 
punt de l’ordre del dia. 
 

 
6. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ÚS DEL TELECENTRE  
 
El president dóna la paraula a la Sra. Camps, gerent, qui explica el contingut de la proposta de 
modificació del Reglament del Telecentre que passarà a dir-se Regalment d‟ús del Centre 
Empresarial i Tecnològic de l‟Alt Pirineu (CETAP) i del Telecentre, i que ve provocat per la 
incorporació de les instal·lacions del CETAP amb nous serveis i nous espais, com la sala auditori i 
les tres aules de formació en què es pot desdoblar i la inclusió de les entitats empresarials. 
 
La Sra. Vidal pel grup del PSC-Progrés anuncia el vot favorable del seu grup 
 
ACORD 
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Núm. exp. SEC 2012/1  

Modificació del Reglament de funcionament i ús del Telecentre  
 
L‟any 2002, amb l‟entrada en funcionament del Telecentre que s‟ubicava al mateix edifici 
corporatiu, es va aprovar el primer Reglament del Telecentre Comarcal. El Ple del Consell 
Comarcal de 14 de febrer de 2008, amb el trasllat del Telecentre a la seva ubicació actual es va 
aprovar la primera modificació i el seu text refós del Reglament d'ús del Telecentre comarcal. 
 
Enguany, i atès que s‟han realitzat obres d‟ampliació de les instal·lacions es fa palesa la necessitat 
de modificar el reglament per actualitzar-lo als nous serveis que s‟hi poden oferir, que van des del 
lloguer nou maquinari, com la disposició de la sala auditori i altres serveis 
 
Vist el dictàmen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
Vist l‟establert als article 236, 247 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 els articles 60 i següents, 136 i 164 del 
Reglament d‟obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Sotmesa la proposta de votació per   dels membres presents s‟acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d‟ús del Telecentre comarcal i el seu text 
refós. 
 
Segon. Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 30 dies mitjançant 
publicació al BOP i al taulell d‟anuncis comarcal per tal que es puguin presentar al·legacions i 
suggeriments, fent constar que cas que no se‟n presentin es considerarà definitivament aprovat i es 
procedirà a la seva publicació definitiva. 
 
 
7. CALENDARI DE SESSIONS 2012 

        Núm. Exp. PRS 2012/6 
  

Es presenta el calendari de sessions per a l‟any 2012 adaptant-se al calendari a l‟ordinarietat 
fixada del segon dijous de cada dos mesos a excepció del Ple de l‟agost que s‟adapta al dijous dia 
26 de juliol, i el Ple del desembre que s‟adapta al dijous dia 20. 
 
Sotmesa la proposta de votació per   dels membres presents s‟acorda: 
 
Primer. Fixar les sessions següents: 12 d‟abril, 14 de juny, 26 de juliol, 11 d‟octubre i 20 de 
desembre. 
 
Segon. Fer públic aquest acord fixant-lo al taulell d‟anuncis comarcals i notificant-lo a tots els 
ajuntaments de la comarca i notificar aquest acord a tots els consellers comarcals. 
 

 



 

 

8. NOMENAMENT DELS VOCALS COMARCALS AL CONSELL RECTOR DE L’IDAPA: 
RATIFICACIÓ DE DECRET 

 Núm. exp. SEC 2011/8  
 
El president explica que es va dictar Decret per urgència atès que des de l‟Institut de 
Desenvolupament de l‟Alt Pirineu i Aran es va sol·licitar amb aquest caràcter i dóna compte del 
contingut de la proposta 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup de CPM-Progrés i manifesta que tot i que son conscients que 
aquesta modificació ve imposada pel canvi de la Llei que ha reduït els nombre de representant, i 
que això els hi sembla bé, creu que s‟hauria d‟haver designat com a representants del Consell 
Comarcal, algú provinent d‟un municipi petit, ja que el Sr. Batalla, com a alcalde de la Seu ja hi és i 
el president del Consell també és d‟aquest ajuntament. A continuació anuncia el vot d‟abstenció del 
seu grup. 
 
ACORD 
 
Cartipàs 2011-2015                                                                        Núm. exp.: SEC 2011/8  

 
Es proposa al Ple la ratificació del Decret de Presidència 27/2012, de data 8 de març d‟enguany, el 
tenor literal del qual és el següent: 
 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012/27 
Núm. exp.: SEC 2011/8  

Cartipàs 2011-2015: Nomenament membres Consell Rector IDAPA 

 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 8 de juliol de 2011, va designar les persones que 
representarien el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en el Consell Rector de l’Institut per al 
Desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i Aran – IDAPA, segons determinava la Llei 28/2001, i 
que eren els Srs. Fierro Rugall, president del Consell Comarcal, Albert Batalla , alcalde de la Seu com a 
membres nats i el Sr. Josep Camps designat pel Ple 
 
La Llei 11/2011 de 29 de desembre de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat 
administrativa ha modificat, entre altres, l’article 5.1, g) de la Llei de creació de l’IDAPA a dalt 
esmentada, reduint a dos els representants per cadascun dels consells comarcals al Consell Rector 
d’aquest Institut sense que hi hagi membres nats. 
 
En ús de les facultats d’urgència d’aquesta presidència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Designar al Sr. Jesús Fierro i Rugall, president del Consell Comarcal i al Sr. Albert Batalla i 
Siscart, alcalde de la Seu d’Urgell, com a vocals del Consell Rector de l’IDAPA en representació del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Institut per al Desenvolupament i la promoció de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Tercer. Ratificar aquesta resolució en la propera sessió del Ple. 

 
Sotmesa la proposta de votació per majoria amb els vots a favor dels 9 membres presents de CiU i 
el vot d‟abstenció del 5 membres presents del grup de CPM-Progrés s‟acorda ratificar el Decret . 
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Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament local 

 
 

9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE CULTURAEN RELACIÓ A LA 
TRANSFERÈNCIA ANUAL PER A LA GESTIÓ DE L'ARXIU COMARCAL, PER A L’ANY 2012. 

 
El president dóna la paraula al Sr. Josep Camps, vicepresident comarcal i president de la Comissió 
de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, qui explica el contingut de les propostes de 
Conveni per a la gestió de l‟Arxiu Comarcal i del Conveni que regula la transferència econòmica 
anual per aquest concepte. Posa de manifest que hi ha un lleuger increment en relació al del 2011 
qualificant-ho de petita bombolla al mig del mar. 
 
La Sra. Vidal, en nom del grup de CPM-Progrés anuncia el vot a favor a les dues propostes. 
 
ACORD 
  Núm. exp. CNV 2012/5  
 
Aprovació del conveni amb el Departament de Culturaen relació a la transferència anual per a la 
gestió de l'Arxiu Comarcal, per a l’any 2012. 
 

La disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, d‟arxius i documents disposa que la Generalitat 
ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcal en 
termes equivalents a les transferències que ja s‟efectuen en virtut de les delegacions de 
competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, d‟1 d‟agost, de delegació 
de competències en matèria de cultura a les comarques. 
 
En el pacte setè del conveni de col·laboració, que subscriuran el Departament de Cultura, el 
Consell Comarcal de l‟Alt Urgell i l‟Ajuntament de La Seu d‟Urgell per a la gestió de l‟Arxiu 
Comarcal de l‟Alt Urgell, es preveu la signatura de convenis anuals específics en els quals es 
regularan les obligacions econòmiques i es concretarà l‟aportació del Departament de Cultura al 
Consell Comarcal destinada a la gestió de l‟arxiu comarcal. 
 
Per tal de donar compliment a aquesta previsió, el Departament de Cultura ha tramès el conveni 
de col·laboració específic per a l‟any 2012, en el qual es pacta la transferència al Consell Comarcal 
de la dotació econòmica assignada en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 
funcionament dels arxius comarcals, i que es quantifica en 26.000 euros. 
 
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, 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, de 
3 d‟abril de 2012, i, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s‟acorda: 
 



 

 

Primer. Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura en relació a 
la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal, per a l‟any 2012. 
 
Segon. Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Cultura. 
 

 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL AMB 
L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL I EL DEPARTAMENT DE CULTURA. 
 

Núm. exp. CNV 2012/4  
 
Aprovació del conveni per a la gestió de l’Arxiu Comarcal amb l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell i el Departament de Cultura. 
 
La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d‟arxius i documents estableix que la gestió dels arxius comarcals 
correspon als consells comarcals, excepte quan el consell comarcal i l‟ajuntament cap de comarca 
acordin que l‟arxiu faci alhora les funcions d‟arxiu comarcal i municipal, supòsit en què la gestió 
correspon conjuntament a ambdues entitats locals. 
 
En data 30 de novembre de 2009, el Consell Comarcal de l‟Alt Urgell, juntament amb el 
Departament de Cultura i l‟Ajuntament de la Seu d‟Urgell, va signar un conveni per a la gestió de 
l‟Arxiu Comarcal de l‟Alt Urgell (CNV 2008-22), amb vigència fins el 31 de desembre de 2009, i 
preveient-se, al pacte setè del conveni, la pròrroga del mateix mitjançant la signatura d‟addendes 
anuals.  
 
Davant les actuals necessitats, i per tal de disposar d‟un equipament arxivístic que faci alhora les 
funcions d‟arxiu comarcal i d‟arxiu municipal de la Seu d‟Urgell, és necessari la signatura d‟un nou 
conveni per tal de concretar les obligacions, competències i funcions de l‟Arxiu Comarcal de l‟Alt 
Urgell. Aquest conveni tindrà vigència indefinida, sense perjudici del dret de modificació i de 
denúncia. 
 
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 la disposició addicional quarta de la Llei 
d‟arxius i documents. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, de 
3 d‟abril de 2012, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s‟acorda: 
 
Primer. Aprovar i subscriure amb l‟Ajuntament de la Seu d‟Urgell i el Departament de Cultura el 
Conveni de col·laboració per a la gestió de l‟Arxiu Comarcal de l‟Alt Urgell, segons esborrany que 
consta a l‟expedient. 
 
Segon. Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l‟Ajuntament de la Seu d‟Urgell i a la Direcció General de 
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura. 
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11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT D’ORGANYÀ PER LA FIRA DEL 
LLIBRE PIRINENC 

Núm. exp. CNV 2012/11 
 
El president dóna la paraula al Sr. Josep Camps, vicepresident comarcal i president de la Comissió 
de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, qui explica el contingut de les propostes de 
Conveni amb l‟Ajuntament d‟Organyà per al Conveni per la Fira del llibre Pirinenc i pel Conveni 
amb els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols per a la Fira i Festa de les 
Trementinaires. Explica que aquests convenis pretenen plasmar les col·laboracions amb aquests 
ajuntaments per l‟organització de les fires que s‟hi esmenten i que es ve fent des de fa alguns 
anys. Així mateix explica que queden pendents altres convenis que es proposaran més endavant. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup del CPM-Progrés i manifesta el seu acord amb aquests 
convenis i expressa el desig que es puguin mantenir aquestes col·laboracions. 

 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2012/11  
 
Aprovació del conveni amb l’ajuntament d’Organyà per la fira del Llibre Pirinenc 
 
L‟any 2003, l‟Ajuntament d‟Organyà, el Consell Comarcal de l‟Alt Urgell i diverses entitats del territori 
van organitzar, per primera vegada, la Festa del Llibre Pirinenc i els Premis Literaris Homilies 
d‟Organyà amb l‟objectiu de divulgar la creació literària al Pirineu. Des d‟aleshores, l‟experiència s‟ha 
anat repetint cada any de forma ininterrompuda i ha servit per confirmar l‟interès ciutadà per aquest 
tema, començant pels mateixos veïns Organyà, que han col·laborat aquests anys, de manera 
entusiasta, en l‟organització dels actes. 
 
Per tal de regular la participació del Consell Comarcal en aquests actes es proposa la signatura d‟un 
conveni que reculli les obligacions de cada part i instrumenti l‟aportació econòmica i la participació del 
Consell Comarcal a la Fira del Llibre Pirinenc. 
 
Vist l‟acord de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de data 3 
d‟abril. 
 
Atès el disposat a l‟article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l‟article 71 i 150 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 14 membres presents s‟acorda, 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l‟Ajuntament d‟Organyà que regularà la col·laboració per realitzar la 
fira del Llibre Pirinenc per a l‟any 2012 . 
 
Segon. Notificar aquest acord a  l‟Ajuntament d‟Organyà. 
 

 



 

 

12. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE JOSA I TUIXÉN I 
L’AJUNTAMENT DE LA VANSA I FÓRNOLS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FESTA I FIRA 
DE LES TREMENTINAIRES. 

Núm. exp. CNV 2012/10  
 
Aprovació del conveni entre l’ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de la Vansa i 
Fórnols per a la realització de la Festa i Fira de les Trementinaires. 
 
L‟any 2000, els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de l‟Alt 
Urgell van organitzar la primera edició de la Festa de les Trementinaires amb l‟objectiu de contribuir a 
generar activitats culturals a l‟entorn del Museu de les Trementinaires, obert al públic el desembre de 
l‟any 1998. Des del primer moment, la finalitat va ser la divulgació del patrimoni etnogràfic que 
representa l‟antic ofici de trementinaire i, de retruc, la promoció exterior de la vall de la Vansa i 
Tuixent, de tal manera que a partir de l‟any 2003 es va convertir en una Fira d‟herbes remeires. 
 
Des d‟aleshores, la Festa i Fira de les Trementinaires s‟ha continuat celebrant cada any, 
ininterrompudament. El programa d‟actes ha anat creixent progressivament, com també ha augmentat 
l‟interès per l‟esdeveniment i el nombre de persones que hi ha vingut participant, de tal manera que, a 
hores d‟ara, és ja un esdeveniment cultural plenament consolidat. És per aquest motiu que totes tres 
institucions acorden regular la seva participació en l‟organització i el finançament de la Festa i Fira de 
les Trementinaires mitjançant conveni. 
 
Vist l‟acord de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de data 3 
d‟abril,  
 
Atès el disposat a l‟article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l‟article 71 i 150 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s‟acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l‟Ajuntament de Josa i Tuixén i l‟Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
per a la realització de la Festa i Fira de les Trementinaires. 
 
Segon. Designar la Sra. Carme Ribó, consellera comarcal, com a representant del Consell 
Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l‟Ajuntament de la Vansa i Fórnols i a l‟Ajuntament de Josa i 
Tuixén. 

 

 
13. DECLARACIÓ DE BÈ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE  L’ESGLÉSIA DE SANT SERNI 
DE CABÓ NOU, DEL MUNICIPI DE CABÓ 

Núm. exp. BCL 2011/21  
 
El Bisbat d‟Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l‟ Església de Sant 
Serni de Cabó nou, titularitat del mateix 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 que es tracta d‟un temple projectat per en Josep Danés i Torras, un arquitecte 
de renom a la Catalunya de la primera meitat del segle XX, el qual integra al seu projecte una 
voluntat clarament historicista amb un llenguatge d‟arrel noucentista.  
 
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 de votació per unanimitat dels 14 membres presents s‟acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l‟Església de Sant Serni de Cabó nou. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l‟acord al Bisbat d‟Urgell i a l‟Ajuntament de Cabó. 
 

 
Comissió d' Atenció i serveis a les persones 

 
14. CONTRACTE PROGRAMA 2012-2015 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA 
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA EN MATÈRIA 
DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

Exp. Núm.: CNV 2012-02 
 
La Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de serveis socials, disposa que correspon a les comarques suplir  
als municipis de menys de vint mil habitantsen la titularitat de les competències pròpies en l‟àmbit 
dels serveis socials bàsics. Així com, promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els 
recursos propis de l‟atenció social especialitzada. 
 
Un cop feta la sol·licitud de Contracte Programa per part del Consell Comarcal, el Departament de 
Benestar Social i Família ha fet arribar la proposta del mateix per al període 2012-2015. El resum 
pressupostari del mateix s‟indica a continuació, tenint en compte que algunes partides encara 
s‟han de determinar: 
 
Nivell 1 2012 2013 2014 2015 

Serveis Socials Bàsics 
 

Fitxa 1: Professionals d‟equips bàsics;  
SAD Social; SAD Dependència i Ajuts 
d‟Urgències Socials 

385.528,50 € 372.488,50 € 376.947,50 € 377.557,50 € 

Serveis Socials Especialitzats 

Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents 
 

Fitxa 2: Centre obert  i Programa 
d'atenció social i educativa davant les 
situacions de risc 

46.000,00 € - - - 



 

 

 

Nivell 2.1 

Fitxa 17: Servei d‟atenció Precoç 
131.783,04 € 

 
- - - 

Nivell 2.2 

Fitxa 9: Servei de transport adaptat 
36.652,90 € 

 
- - - 

 

Fitxa 28: Serveis d'informació i atenció 
a les dones - SIAD 

23.000,00 € 
 

- - - 

 
Tenint en compte que no s‟ha inclòs la demanda total feta a la sol·licitud per aquest Consell 
Comarcal el president retira el punt de l’ordre del dia del Ple. 
 

 

 
15. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I L'AJUNTAMENT 
DE LA SEU D'URGELL PER A LA GESTIÓ DE L'OFICINA JOVE 
 
El president dóna la paraula al Sr. Pérez, conseller i vicepresident del Consell Comarcal, qui 
explica el contingut de la proposta de Conveni el qual, a diferència del de l‟any passat, incorpora el 
finançament en un mateix Conveni dels serveis de salut jove i d‟habitatge jove. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2012/7  
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I L'AJUNTAMENT DE 
LA SEU D'URGELL PER A LA GESTIÓ DE L'OFICINA JOVE 
 
 
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, fixar 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 
(incloent-se el Servei de Salut Jove i els programes d‟activitats relacionades amb aquests). Aquest 
conveni fou vigent fins a 31 de desembre de 2010 i s‟han anat aprovat addendes anuals. 
 
A partir de la propera anualitat, 2012, 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 d‟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, 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d‟Atenció i Serveis a les Persones, de 3 d‟abril de 
2012, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres 14 presents s‟acorda: 
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Primer. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament de Benestar Social i Família, l‟Ajuntament de la Seu d‟Urgell i el Consell Comarcal per 
a la gestió de l‟Oficina Jove de l‟Alt Urgell per a l‟any 2012. 
 
Segon. Designar al Sr. Ricard Pérez Llordés com a representant del Consell Comarcal al Consell 
Gestor de l‟Oficina Jove de l‟Alt Urgell. 
 
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 de Benestar Social i Família i a l‟Ajuntament de la 
Seu d‟Urgell. 

 

 
16. SOL·LICITUD DE CONTRACTE PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS 2012-2015 : 
RATIFICACIÓ DECRET.  

Núm. exp.CNV 2012/9  
 
En data 15 de març de 2012 es va dictar el Decret de presidència núm. 29/2011, el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012/29 

Núm. exp. CNV 2012/9  
 
Sol·licitud de contracte programa 2012 amb el Departament de Benestar Social i Família. 
 
Per al finançament, la planificació, coordinació i cooperació interadministrativa en matèria de serveis 
socials bàsics, el Departament de Benestar Social i Família ha previst l’establiment de convenis 
quadriennals instrumentats mitjançant la fórmula de contractes programes, els quals estableixen els 
eixos estratègics, les accions d’implementació i els recursos per a portar-les a terme, i que s’han de 
sol·licitar anualment mitjançant la corresponent subvenció.  
 
El Consell comarcal de l’Alt Urgell va signar, en data 25 de juliol de 2008, el contracte programa per al 
període  2008-2011, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2011, essent necessari en aquests 
moments sol·licitar una subvenció per al desenvolupament dels programes i serveis pel Contracte 
Programa pel període 2012-2015. 
 
Pel que fa a l’anualitat 2012 les despeses previstes i per les quals se sol·licita subvenció a incloure al 
contracte programa  es detallen a continuació: 
 

PROGRAMES  Pressupost € Subvenció € 

Atenció precoç 183.111,35  183.111,35  

Projectes específics 25.000,00  25.000,00  

Transport adaptat 50.856,50 50.856,50 

Programa de serveis socials de centres oberts 64.927,74 64.927,74 

Programa infància en risc 42.210,74 42.210,74 



 

 

Sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals per a 
dones que es troben en situacions de violència i per als seus fills i 
filles 

17.000,00 17.000,00 

Programa de suport a famílies en situació de vulnerabilitat 61.154,00 61.154,00 

Accions formatives per a professionals de serveis socials 3.000,00 3.000,00 

Programa per al desenvolupament de programes i accions 
d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades 

51.607,34 51.607,34 

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) 29.774,25 29.774,25 

   

TOTAL  528.641,92 528.641,92 

 
Vist l’article 84.2. m de l’Estatut d’Autonomia que estableix que els governs locals tenen competències 
pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les 
persones i dels serveis socials públics d'assistència primària i en el foment de les polítiques d'acolliment 
dels immigrants, i l'article 92 que configura la comarca com un ens local amb personalitat jurídica 
pròpia, format per municipis, amb competències gestores. 
 
Atès el disposat a l’article 32 i a la Disposició Transitòria 2a. de la Llei 12/2007 de serveis socials, i, 
 
Tenint en compte les facultats d’urgència d’aquesta presidència. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar els serveis i programes que han de constar en el Contracte Programa per a l’anualitat 
2012, indicats a l’antecedent d’aquesta resolució, i pels imports detallats que ascendeixen a un total de 
528.641,92€. 
 
Segon. Sol·licitar una subvencióal Departament de Benestar Social i Família, a través de la plataforma 
EaCat, per import de 528.641,92 € pel desenvolupament dels serveis i programes indicats al contracte 
programa. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació.” 

 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d‟Atenció i Serveis a les Persones, de 3 d‟abril de 
2012, que proposa al Ple la ratificació d‟aquest Decret, i sotmesa la proposta de votació per 
unanimitat dels 14 membres presents es ratifica. 
 

 
17. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER AL 
COFINANÇAMENT DE LES PROVES DE SELECTIVITAT A LA SEU D’URGELL 
 
El president dóna la paraula al Sr. Pérez, president de la Comissió informativa d‟Atenció i Serveis a 
les Persones, qui presenta el contingut de la proposta fent esment dels ens finançadors i dels 
percentatges de cadascun d‟ells en aquest finançament, i que representa un 50 % per part de la 
Universitat de Lleida i l‟altre 50 % entre els consells comarcals de l‟Alt Urgell, la Cerdanya i el 
Pallars Sobirà i els ajuntaments capitals de comarca. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal, pel grup del CPM-Progres, i anuncia el vot a favor dels membres del 
seu grup. Expressa el desig que aquest conveni es pugui mantenir en anys futurs perquè va costar 
molt que es comencés a fer i és un bon avantatge pels estudiants de les comarques del Pirineu. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2012/8  
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Aprovació del conveni amb la Universitat de Lleida per al cofinançament de les proves de 
selectivitat a la Seu d’Urgell 
 
Per a evitar el notable moviment d‟alumnes de les comarques de l‟Alt Urgell, el Pallars Sobirà i la 
Cerdanya a Lleida per a la realització de les proves de Selectivitat, s‟ha proposat la organitzaciói 
realització d‟aquestes proves a la Seu d‟Urgell. 
 
El Conveni per al finançament de les proves de Selectivitat regula la col·laboració entre aquest 
Consell, la Universitat de Lleida i els consells comarcals de la Cerdanya i del Pallars Sobirà i els 
ajuntaments de la Seu d‟Urgell, Sort i Puigcerdà, i estableix els compromisos de cadascú d‟ells per 
a la realització d‟aquestes proves. 
 
Atès el disposat a l‟article 36 del Decret legislatiu 4/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text 
refós de la Llei d„Organització comarcal de Catalunya i a l‟article 150 del Decret legislatiu 2/2003 
pel qual s‟aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d‟Atenció i Serveis a les Persones, de 3 d‟abril de 
2012, , es proposa al Ple del Consell Comarcal l‟adopció dels següents, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s‟acorda : 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb la Universitat de Lleida, els ajuntament de la Seu d‟Urgell, Sort i 
Puigcerdà i els Consells Comarcal de la Cerdanya i del Pallars Sobirà per al finançament de les 
proves de selectivitat a la Seu d‟Urgell. 
 
Segon. Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 

Tercer. Notificar aquest acord a totes les parts signatàries del conveni. 
 
 
18. 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. 22 al 37de 2012 compresos entre els dies 17 de febrer de 2012 fins la data 
d‟avui. 

 Resolucions: núm. 28 al 52 de 2012 compresos entre els dies 17 de febrer de 2012 fins la 
data d‟avui. 

 
 
19. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 



 

 

El president informa i dona compte, en primer lloc, de les actuacions dutes a terme amb motiu dels 
incendis de Coll de Nargó i de Valls de Valira i expressa, en el que manifesta que seria un prec, el 
seu agraïment i el de la corporació comarcal als cossos de seguretat, Mossos d‟Esquadra i Policia 
Nacional com Guàrdia Civil; al cossos d‟extinció d‟incendis, tant bombers de la Generalitat com 
d‟Andorra, els quals han posat personal i mitjans aeris a disposició; a les Agrupacions de Defensa 
Forestal, als bombers voluntaris, i molt especialment al cos d‟Agents Rurals fent un esment 
especial al Sr. Jaume Rei, que hi va ser present des del primer moment fent aportacions 
importants, i del qual en aquest moment creu que es mereix fer-li aquest reconeixement especial a 
la seva feina. 
 
Informa i dóna compte de la presència del Conseller d‟Interior, Sr. Puig, i de la Vicepresidenta del 
Govern i Consellera de Governació i Relacions Institucionals, Sra. Ortega. 
 
En segon lloc informa de la reunió amb el Director general de Telecomunicacions, Sr. Carles 
Flameric a qui es va explicar el projecte presentat al programa FEDER per tal de completar la 
xarxa de telecomunicacions de banda ampla comarcal. 
 
En tercer lloc informa de la visita del Director General de Transports, Sr. Ricard Font, de qui 
comenta que és fill de la Seu, al Consell d‟Alcalde que va tenir lloc a Noves de Segre el dia 21 de 
març, qui va portar bones notícies en relació al transport interurbà, ja que d‟un primer pas en què 
els ajuntaments havien d‟aportar finançament, s‟ha arribat a una adaptació que serà més barata i 
que assumirà la Generalitat. Explica també que va anunciar la Targeta 10-120 per l‟autobús de la 
Seu a Barcelona, que suposarà un cost de 125 € que inclou deu viatges a utilitzar en 120 dies (surt 
a 12,5 € viatge) resolen un tema que ja s‟havia proposat fa molt de temps. Considera que és una 
bona notícia sobretot pels estudiants. Informa també que des de la Generalitat s‟està negociant 
que els autobusos que fan la línia regular entre Andorra i l‟AVE a Lleida i a l‟Aeroport de Barcelona 
puguin parar a la comarca. 
 
En quart lloc informa de la sessió informativa sobre el text refós de la Llei d‟Urbanisme i les 
modificacions incloses en aquest per les anomenades Lleis Omnibús i que tindrà lloc el proper dia 
24 d‟abril a la Sala auditori del CETAP-Telecentre.  
 
 
20. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
21.PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal, del grup de CPM-Progrés, i fa un prec en el sentit que donada la 
situació econòmica greu des del Consell Comarcal es miri, tant ell com a President com des del 
Govern de la Generalitat, de prioritzar els serveis que la gent més necessita evitant les retallades 
en els serveis bàsics com educació, recepta sanitària i copagament, ja que despeses d‟aquest 
tipus suposaran un cost molt important per jubilats i gent amb pensions mínimes. Demana també 
que s‟intenti arribar a un acord com en les llars d‟infants, i fer un estudi de prioritats manifestant 
que no es perdoni l‟impost de successions a grans fortunes, fent-se arribar aquestes 
preocupacions al Govern, doncs si ells ho fan arribar potser es podrà fer alguna cosa. 
 
El president, Sr. Fierro, respon que aquesta ja és l‟acció del dia a dia i de reunió a reunió, i posa 
per exemple el fet que en matèria de serveis socials com ja s‟ha comentat amb la Sra. Vidal en 
concret en Junta de Portaveus i s‟ha explicat al Ple, no s‟està d‟acord amb el que s‟ha atorgat vista 
la sol·licitud del Consell. Posa de relleu que la Generalitat ha fet rebaixes i retallades per tal 
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d‟intentar complir i que no es rebaixi res des del Govern de Madrid, el qual avui ha anunciat 
retallades de 2.000 milions d‟euros, i alhora els grups parlamentaris, tret el de CiU, s‟han posat 
d‟acord perquè la Generalitat apliqui les rebaixes que indiquen des del Govern de Madrid. Li 
assegura que per part d‟ell es fan gestions i agraeix el prec fent una reflexió sobre el fet que en 
aquest moment sabem d‟on venim i més o menys on som, però no sabem on ens portarà tot això. 
Manifesta la disposició per aprofitar les Juntes de Portaveus per parlar-ne. 
 
La Sra. Vidal demana que es faci allò que es pugi per defensar la comarca tot i que hi ha decisions 
que  tampoc comparteixen. 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s‟aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
 Montserrat Pagès Llop                                                        Jesus Fierro Rugall 
 


