
 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  PLE 2012/3 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  Dijous, 14 de juny de 2012 
Durada:  De les 20:15 a les 21:00 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
 
Hi assisteix:  
 
 Sr. Jesús Fierro Rugall, President 
 Sr. Josep Xavier Camps Torrens, Vice-president primer 
 Sr. Ricard Perez Llordés, Vice-president tercer 
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera 
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera 
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera 
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller 
 Sr. Eduard Vives Espuga conseller 
 Sr. Jesús Doria Parramon, conseller 
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sanchez, conseller 
 Sra. Montserrat Ramoneda Ballester, consellera 
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller 
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera 
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller 
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 
 Sr. Pere Navinés Planes, Vice-president segon 
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
 Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
 Sr. Joaquim Pascuet Mollet, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Sr. Francesc Canillo, en representació de l’alcalde de l’Ajuntament de Valls de Valira 
 
 



 

 

 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, cooperació municipal i serv eis al territori  
 

2. Conveni amb el Departament d'Economia i Coneixement per a la gestió de pagaments a 
creditors mitjançant el Confirming 

3. Modificació de crèdit 1/2012 i autorització de prèstec 
4. Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci GALAUS 
5. Conveni d'Assistència Jurídica amb els ajuntaments de la comarca. 

 

Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament lo cal  
 

6. Conveni amb l'Ajuntament de Valls d'Aguilar i l'EMD de La Gùàrdia d'Ares per realitzar la 
Jornada de Mitologia Pirinenca 

7. Conveni amb l'Ajuntament de Valls de Valira i l'EMD de Bescaran per realitzar la Trobada 
de cançoners, romancers i cantautors. 

8. Conveni amb l'Ajuntament de Peramola i l'Associació CRUC per un Camp de Treball a 
Peramola 

9. Adhesió al Consorci GLOBALleida: Ratificació Decret 
10. Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i 

l'economia verda 
11. Declaració de BCIL de l'església de Sant Joan de Castellar de Tost 
12. Declaració de BCIL de l'església de Sant Pere d'Altès 

 

Comissió d' Atenció i serveis a les persones  

 

13. Conveni amb el Departament de Benestar Social i Família en matèria de polítiques de 
Joventut: ratificació de Decret 

14. Pla d'Actuació Local en matèria de serveis socials 2011-2014: ratificació de Decret 
15. Contracte programa 2012-2015 amb el Departament de Benestar Social i Família en 

matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social ipolítiques d'igualtat 
 
 

16. Addenda d'actualització econòmica pel curs 2011-2012 del conveni amb el Departament 
d'Ensenyament 

17. Pròrroga dels contractes de transport escolar (CO-GSP-01/2007 i 02/2007) 
18. Nomenament dels membres corporatius a la Comissió de Seguiment del Consorci d'Atenció 

a les Persones 
19. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
20. Informes de Presidència. 
21. Torn obert de paraules als alcaldes. 
22. Precs i preguntes. 

 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior, 2/2012, de data 12 
d’abril de 2012. 
 

 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERV EIS AL TERRITORI  
 

 
2. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEM ENT PER A LA GESTIÓ DE 
PAGAMENTS A CREDITORS MITJANÇANT EL CONFIRMING 
 
El president, Sr. Fierro, presenta el contingut de la proposta de conveni amb el Departament 
d’Economia pel cobrament per “confirming”, el qual té un cost  financer però que pot avançar el 
cobrament d’alguns ajuts de la Generalitat. 
 
El Sr. Payerols demana que s’expliqui una mica més el contingut de la proposta. 
 
El president explica que un cop indexats els pagaments per part de la Generalitat a favor de l’ens 
local, la Generalitat confirma el pagament al banc que s’indiqui i el banc avança els diners a un 
tipus d’interès que depèn de cada entitat bancària i dels dies que duri l’avançament, amb un 
mecanisme similar al descompte de lletres. 
 
El Sr. Payerols pregunta pel fet que si el Consell no fa servir el mecanisme de cobrament per 
“confirming” té algun cost, responent el president que no. 
 
En aquest punt s’incorpora la Sra. Carme Ribó. 
 
El Sr. Alfonso pregunta pel tipus d’interès i pels límits. El president respon que els interessos i els 
límits van en funció de les remeses de la Generalitat. 
 
El Sr. Payerols suggereix la possibilitat d’obrir línees de “confirming” amb els proveïdors, essent 
respost pel president que noli sembla prudent perquè no tenim ingressos propis més enllà de les 
subvencions i del fons de cooperació. 
 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT  PER A LA GESTIÓ DE 
PAGAMENTS A CREDITORS MITJANÇANT EL CONFIRMING 

Exp. Núm.: CNV 2012/13  
 
Per motiu de les tensions de tresoreria que es donen en les administracions públiques, cal buscar 
instruments financers que minimitzin l’impacte que aquest fet ocasiona a l’hora de pagar els 
proveïdors. 



 

 

 
La Generalitat de Catalunya ofereix un conveni per a la regulació del procediment de la gestió de 
pagaments a creditors mitjançant la modalitat de confirming, amb la finalitat d’agilitzar i donar 
estabilitat al període de pagament i millorar així la gestió i les condicions econòmiques, reduint els 
costos financers i possibilitant les línies de finançament. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb la Generalitat de Catalunya Condedir/Deneper a la regulació del 
procediment de la gestió de pagaments a creditors mitjançant la modalitat de confirming. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament d’Economia i Finances. 
 

 

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2012 I AUTORITZACIÓ DE P RÈSTEC 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Camps, gerent, la qual explica el contingut de la proposta de 
modificació pressupostària que està relacionada amb la necessitat de finançament del Consorci Alt 
Urgell XXI per fer front als últims pagaments del CETAP finançat pel FEDER i del qual el Consell 
Comarcal n’és l’ens executor, i que per tant retornarà amb el cobrament de la subvenció. 
 
 
ACORD 

Núm. exp. INT 2012/15  
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2012 I AUTORITZACIÓ DE PRÉ STEC   
 
Pel que fa a la modificació de crèdits 
Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient. 
 
D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Pel que fa a l’autorització prèstec 
En l’aplicació pressupostària 011.82020, hi ha consignació pressupostària pendent d’aplicar per 
import de 13.000,00€, que juntament amb la modificació de crèdit de 145.442,31€, sumen 
151.442,31 €, que es la quantitat que necessita el Consorci Alt Urgell XXI per a fer front a les 
seves necessitats de tresoreria per al mes de juny, data en que ha de pagar les despeses del 
programa FEDER de construcció del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu del primer 
semestre de 2012, i la corresponent a l’estudi de Potencialitat i nous usos del Centre Empresarial i 
tecnològic de l’Alt Pirineu- CETAP. Aquesta bestreta serà reintegrada quan el Consorci rebi el 
finançament corresponent a les despeses esmentades.   
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres del grup de CiU i 
d’ERC i el vot d’abstenció dels 5 membres presents del grup de CPM-Progés, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el suplement de crèdit amb les partides pressupostàries i imports més avall 
indicats, així com el seu finançament: 
 
Núm  P. ingrés  Denominació  Import  P. despesa  
1 82020 Bestretra entitats locals 145.442,31 011.82020 
     



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

    Total suplements de crèdit ...  145.442,31  
 
Segon. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que tinguin per 
convenient. 
 
Tercer.  Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
Quart . Autoritzar la despesa de bestreta reintegrable al Consorci Alt Urgell XXI per a fer front a les 
obligacions derivades de l’execució del programa FEDER de construcció del Centre Empresarial i 
Tecnològic de l’Alt Pirineu, per un import màxim de 151.442,31 €. 
 
Cinquè . Delegar al President la concreció de l’import exacte de la bestreta reintegrable en funció 
de la tresoreria disponible del Consorci Alt Urgell XXI, respectant el límit màxim establert en aquest 
acord. 
 
 
4. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORC I GALAUS 
 
El president, Sr. Fierro, presenta el contingut de la proposta i explica que el Consorci GALAUS es 
va constituir el 1996 amb la finalitat de gestionar el LEADER II, el qual a hores d’ara no està 
operatiu i ja està del tot liquidat. 
 
El Sr. Payerols manifesta que hi estan d’acord però demana veure el balanç de situació. 
 
El president respon que la última liquidació aprovada és de l’exercici 2007 i que tots els balanços i 
comptes estan a 0, ja que es va mantenir obert mentre es liquidaven les  últimes subvencions però 
que ara ja fa més de 4 anys que no hi ha cap tipus de moviment.  
 
 
ACORD 

Exp. Núm.: SEC 2012/3  
RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI G ALAUS 
 

Havent-se rebut el certificat de l’acord de dissolució de Consorci Grup d’Acció Local de l’Alt Urgell 
Sud (GALAUS) pres per Assemblea General d’aquest consorci en data 5 de novembre de 2009, a 
través del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Tenint en compte que es va acordar la seva dissolució per la finalització del programa LEADER II, 
que era el seu objectiu principal. 
 
Tenint en compte que la dissolució del Consorci no comporta ni procedeix cap liquidació, ni cap 
altre obligació econòmica ja que aquest no té saldos als comptes de tresoreria, ni consta res als 
comptes de patrimoni. 



 

 

 
Tenint en compte el disposat a ap. 2n. de l’art. 29 dels Estatuts del Consorci i el l’art. 324 del 
Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), cal que els ens consorciats ratifiquin la dissolució. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Ratificar l’acord de l’Assemblea General del Consorci Grup d’Acció Local de l’Alt Urgell 
Sud (GALAUS) de data 5 de novembre de 2009 de dissolució d’aquest. 
 
Segon. Deixar constància d’aquest acord al mateix Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a 
coordinador de les accions executives de dissolució del Consorci. 
 

 

5. CONVENI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA AMB ELS AJUNTAMEN TS DE LA COMARCA. 
 
El president presenta la proposta de conveni amb els ajuntaments i n’explica el finançament per 
terceres parts entre l’Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal i la resta d’ajuntaments de la  
comarca, la qual cosa representa uns 6.000 € entre els ajuntaments, i una quantitat igual pel 
Consell i per l’Ajuntament de la Seu. 
 
El Sr. Payerols posa de manifest en què la idea està molt bé, però que potser aniria bé tenir 2 o 3 
ofertes. 
 
El president respon que no hi ha problema per demanar-ne més d’ofertes, però millor de cara a 
l’any vinent perquè ara ja ha començat el servei. Explica que la proposta es va fer a partir del 
Consell d’Alcaldes i es va triar d’entrada en despatx Rodríguez –Ros perquè era el que ja estava 
fent assessorament a la meitat dels municipis de la comarca. De cara al 2013 i en funció de la 
proposta que es pugui fer pel Consell d’Alcaldes es poden demanar. 
 
El Sr. Payerols manifesta que el raonament li sembla bé però potser s’ha de revisar de cara al 
2013. 
 
Intervé el Sr. Camps i posa de relleu que el mercat dels advocats que treballen amb el mon local 
és estrany i que a Lleida es reparteixen la majoria dels ajuntaments un parell de despatxos. 
 
ACORD 

Exp. Núm.: CNV 2012/22 
 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA AL CONSELL COMARCAL I  ALS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA 
 
En el proppassat Consell d’Alcaldes es va exposar la possibilitat de renovar un conveni per a la  
prestació d’un servei d’assessorament jurídic per a temes diversos i especialment per aquells que 
poguessin derivar cap a un procediment judicial, als alcaldes dels diferents ajuntaments de la 
comarca. 
 
Per tal d’impulsar l’acord dels ajuntaments de la comarca i del propi Consell Comarcal per a la 
contractació del servei d’assessorament jurídic indicat més amunt, s’ha manifestat la voluntat de 
les parts de fer una contractació única i conjunta del servei. 
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Tenint en compte que el finançament previst es fixa en un terç de la despesa a càrrec del Consell 
Comarcal, un altre terç a càrrec de l’Ajuntament de la Seu i el terç restant a repartir entre els 
ajuntaments que s’adhereixin, es proposa que el conveni marc se signi inicialment entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell al qual es podran adherir la resta d’ajuntaments de la 
comarca. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
 
Primer.  Aprovar el Conveni marc pel servei d’assessoria jurídica pels Ajuntaments i al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell.  
 
Segon.  Notificar aquest acord, amb la tramesa del conveni marc, a tots els ajuntaments de la 
comarca. 
 
Tercer. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 

 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LO CAL  
 

6. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VALLS D'AGUILAR I L' EMD DE LA GÙÀRDIA D'ARES 
PER REALITZAR LA JORNADA DE MITOLOGIA PIRINENCA 
 
El Sr. Camps, conseller i president de la comissió informativa, presenta de forma conjunta el 
contingut en els punts 6 i 7, valorant molt positivament la formalització d’aquestes col·laboracions 
que es fan amb els ajuntaments i EMDs.  
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2012/18  
 
APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA JORNADA DE MITOLOGIA  PIRINENCA. 
 
L’any 2007, l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia 
d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van organitzar la primera edició de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, una iniciativa adreçada a aprofundir en l’estudi, el coneixement i la divulgació 
del patrimoni llegendari del Pirineu i, d’una manera més concreta, d’uns dels éssers fantàstics més 
representatius de l’imaginari col·lectiu del territori: els manairons de la Guàrdia d’Ares. 
 
Per tal de millorar la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, i tenint en compte que la col·laboració s’ha realitzat fins l’any 2011, sense 
conveni, es creu convenient consolidar aquesta iniciativa cultural signant un conveni entre 
l’Ajuntament de Valls d’Aguilar, l’EMD de La Guàrdia d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 



 

 

 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regularà la gestió i la col·laboració per realitzar la Jornada de 
Mitologia Pirinenca l’any 2012 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Ajuntament de les Valls d’Aguilar i a l’EMD de la Guàrdia 
d’Ares 
 

 

7. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VALLS DE VALIRA I L' EMD DE BESCARAN PER A 
REALITZAR LA TROBADA DE CANÇONERS, ROMANCERS I CANT AUTORS. 

 
Núm. exp.CNV 2012/17  

 
El mes d’abril de l’any 2004, un grup de veïns del nucli de Bescaran expressaren la voluntat 
d’organitzar al poble una trobada de cançoners, romancers i cantautors, amb l’objectiu de dotar la 
població d’una activitat cultural amb un cert nivell de prestigi i de qualitat. En aquell moment, 
l’Ajuntament de Valls de Valira, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell participaren en l’organització i el finançament de la Trobada i es va repetir 
anys successius essent l’últim conveni de col·laboració de l’any 2008 que era vigent fins el 2010.  
 
La col·laboració amb la Trobada de l’any 2011 s’ha fet efectiva sense conveni, i es creu convenient 
reprendre la fórmula del conveni per instrumentar aquesta relació per coadjuvar a la consolidació 
d’aquesta iniciativa cultural i de difusió de la música de la comarca. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que la realització de la Trobada de cançoners i romancers a Bescaran 
per l’any 2012. 
 
Segon. Designar el Sr.Josep Camps i Torrens com a representant del Consell Comarcal a la 
comissió paritària de seguiment del conveni. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a Ajuntament de les Valls de Valira  i a l’EMD de Bescaran. 
 

 

8. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PERAMOLA I L'ASSOCIA CIÓ CRUC PER UN CAMP DE 
TREBALL A PERAMOLA 
 
El Sr. Camps, conseller i president de la comissió informativa, presenta el contingut de la proposta 
i explica que la col·laboració del Consell Comarcal, més que dinerària directe, es materialitza en la 
col·laboració del tècnic de cultura Carles Gascon, i en un desplaçament a la comarca pels joves 
que participaran del camp de treball. 
 
ACORD 
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Núm. exp. CNV 2012/16  
 
CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PERAMOLA I L'ASSOCIACIÓ  CRUC PER UN CAMP DE 
TREBALL A PERAMOLA 
 
Amb aquest conveni és vol donar suport i realitzar un camp internacional de treball a Peramola.  
Aquest camp de treball, que se celebrarà del 15 al 29 de juliol de 2012 a Peramola, desenvoluparà 
el projecte “Recuperació del patrimoni arqueològic de Peramola, que consistirà en l’actualització de 
la Carta de Patrimoni Arqueològic i en la recuperació de material prehistòric del municipi. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de 
Peramola i Coordinació Rural de Catalunya per realitzar un camp de treball a Peramola del 15 al 29 
de juliol. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a  l’Ajuntament de Peramola i a l’entitat Coordinació Rural de 
Catalunya. 
 

 

9. ADHESIÓ AL CONSORCI GLOBALLEIDA  
 
El Sr. Camps, conseller i president de la comissió informativa, presenta el contingut de la proposta 
d’adhesió al Consorci GlobaLleida, i explica qui en forma part. Així mateix explica que la forma 
prevista d’adhesió no comporta obligacions pel Consell Comarcal però si una participació activa. 
Amb la modificació estatutària que s’ha fet permet l’entrada de la representació del territori a través 
dels consells comarcals. 
 
 
ACORD 

 Núm. exp. SEC 2012/2  
ADHESIÓ AL CONSORCI GLOBALLEIDA 
 
El Consorci GLOBALleida es una entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, que 
inclou la participació de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida, la 
Cambra Oficial de comerç i Indústria de Lleida i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega 
i té com a objectiu la promoció econòmica i la contribució al desenvolupament econòmic, 
empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida. 
 
El passat 13 de gener de 2012, el Comité Executiu del Consorci GLOBALleida va aprovar la 
modificació dels seus estatuts amb l’objectiu de garantir la representació territorial en els seus 
òrgans de govern, amb la incorporació del Conselh Generau d’Aran i de cadascun dels Consells 
Comarcals de la demarcació de Lleida. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha de signar un conveni per regular l’adhesió al Consorci 
GLOBALleida, com a ens de representació territorial, amb acceptació expressa dels estatuts.  



 

 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni per regular l’adhesió al Consorci GLOBALleida, com a ens de 
representació territorial, amb acceptació expressa dels estatutsaprovats en data 13 de gener de 
2012. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci GLOBALleida. 
 
 

10. DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RI O+20: CAP AL BON GOVERN 
AMBIENTAL I L'ECONOMIA VERDA 
 
El Sr. Camps, conseller i president de la comissió informativa, posa de relleu en la presentació del 
contingut de la Declaració de Vic de la importància que els pobles i ciutats es plantegin la 
sostenibilitat com una eina que, entre altres, també pot ajudar a sortir de la crisi. Ho valora com 
una oportunitat per fer replantejaments de millora en la gestió dels nostres ens. 
 
DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20 : CAP AL GOVERN 
AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA 

Exp. Núm.: PRS 2012/11  
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha fet arribar al Consell Comarcal la declaració 
de Vic pel compromís local envers RIO+20 cap al bon govern ambiental i l’economia verda. 
 
El Consell Comarcal vol adherir-se i donar suport a aquesta iniciativa per una energia sostenible 
local, per tal de promoure les energies  renovables, l’eficiència energètica i la millora de la 
comptabilitat energètica. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Donar suport a la declaració de Vic pel compromís local envers RIO+20 cap al govern 
ambiental i l’economia verda. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
 

11. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT JOAN D E CASTELLAR DE TOST 
 

Núm. exp. BCL 2011/19  
 
El Bisbat D'Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ Església de Sant 
Joan de Castellar de Tost, titularitat del mateix Bisbat. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’una església construïda segons les línies mestres de la 
modesta arquitectura rural d’època barroca al Pirineu català, que ha estat el referent espiritual i 
comunitari dels veïns de Castellar de Tost des de l’edat mitjana i que, com a part del recinte de 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

l’antic castell de Castellar de Tost, ha jugat i juga un paper específic en la definició de l’actual 
configuració urbana de la població. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Joan de Castellar de Tost. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord al Bisbat d'Urgell i a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet. 
 
 
12. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE D 'ALTÈS 
 

Núm. exp. BCL 2011/22  
 
El Bisbat d'Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Pere 
d'Altès, titularitat del mateix bisbat. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que l’església de Sant Pere d’Altès és l’únic temple de la comarca, fora de la 
capital, projectat segons el llenguatge propi de la línia classicista de l’estil barroc, propi de la 
segona meitat del segle XVIII i principis del segle XIX. Així mateix, destaca el fet que ha recollit i 
projectat les inquietuds espirituals i les formes de vida comunitàries de la parròquia d’Altès des de 
l’edat mitjana, i també els seus valors paisatgístics com a referent visual de la baixa Ribera Salada. 
 
La Llei 9/1993, 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 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Pere d'Altès. 
 
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 Bassella. 
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13. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I  FAMÍLIA EN MATÈRIA DE 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT: RATIFICACIÓ DE DECRET 

Exp. Núm.: CNV 2012/15  
 
Conveni amb el Departament de Benestar Social iF en  matèria de polítiques de joventut: 
ratificació de decret 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Atenció i Serveis a les Persones, de 5 de juny de 
2012, es proposa la ratificació del Decret de Presidència 58/2012, dictat en data de 29 de maig de 
2012, el tenor literal del qual és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012/58 

Núm. Exp.: CNV 2012/15  
Conveni en matèria de polítiques de joventut 
 
S’ha rebut del Departament de Benestar Social i Família proposta de conveni en matèria de polítiques 
de joventut que té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua entre la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, amb la finalitat de garantir el funcionament del Servei Comarcal de Joventut, de facilitar al 
Consell Comarcal les accions de seguiment de les activitat de lleure en què participin menors de 18 
anys a la comarca, així com per fer efectives la delegació de competències en facultat executives en 
matèria d’instal·lacions juvenils competència de la Generalitat. 
 
Per aquesta col·laboració es preveu un finançament de 32.511,00 €  per l’any 2012. 
 
El conveni preveu, entre altres, que es designi un responsable polític de joventut al Consell Comarcal 
 
Tenint en compte el disposat a l’article 191 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 25.1.c) del DL 4/2003 pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
Tenint en compte les facultats de la presidència comarcal per raons d’urgència i la competència del Ple 
per a l’acceptació de delegació de competències, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar  el Conveni de col·laboració en matèria de polítiques de joventut i acceptar la 
delegació de competències que conté. 
 
Segon.  Designar el Sr. Ricard Pérez Llordés responsable polític de joventut del Consell Comarcal 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Departament a través de la Coordinació Territorial a Lleida de la 
Direcció General de Joventut. 
 
Quart. Elevar aquest acord al Ple per a la seva ratificació ” 
 
Sotmesa la proposta a votació es ratifica el Decret per unanimitat dels membres presents. 
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14.  PLA D'ACTUACIÓ LOCAL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOC IALS 2011-2014: RATIFICACIÓ 
DE DECRET 

Exp. Núm.: PRS 2012/12  
 
Pla d'actuació local en matèria de serveis socials 2011-2014: ratificació de decret   
 
Es sotmet a ratificació el Decret de Presidència 64/2012, dictat en data  31 de maig de 2012,el 
tenor literal del qual és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012/64 

Núm. Exp.: PRS 2012/12  
Pla Local de serveis socials 2011-2014 
 

L’aplicació pràctica de la llei de serveis socials en el món local pren forma a través del Pla 
d’Actuació Local en matèria de serveis socials. Mitjançant aquesta eina de planificació, el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell preveu les actuacions necessàries que s’han de dur a terme al territori per 
tal d’acomplir els objectius marcats per la cartera de serveis socials 2011-2014, i s’adequa a la 
resta de previsions que contempla la nova llei. 
 

En aquest sentit, i amb l’objectiu de donar una resposta eficient a les necessitats de la nostra 
societat, millorar el benestar i la qualitat de vida de la població, el Pla d’Actuació Local a la 
comarca de l’Alt Urgell recull l’anàlisi de la situació actual i les propostes per avançar en l’aspecte 
estratègic dels serveis socials a la comarca des del 2012 fins al 2014. 
 

Per tot això, i donat que entre les accions previstes pel Contracte Programa 2012-2015, que es 
signarà entre ambdues administracions, hi consta l’elaboració per l’ens local d’un Pla d’Actuació 
Local de Serveis Socials, en ús de les facultats d’urgència d’aquesta presidència,  
 
HE RESOLT: 
 

Primer.  Aprovar el Pla d’Actuació Local en matèria de serveis socials de la comarca de l’Alt Urgell 
per a l’anualitat 2011-2014. 
 

Segon. Comunicar aquesta resolució a Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya per al seu coneixement i efectes. 
 

Tercer.  Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària per a la seva ratificació. ”  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar-lo. 
 
 
15. CONTRACTE PROGRAMA 2012-2015 AMB EL DEPARTAMENT  DE BENESTAR SOCIAL I 
FAMÍLIA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGR AMES RELATIUS AL 
BENESTAR SOCIAL IPOLÍTIQUES D'IGUALTAT. 
 
El president, Sr. Fierro, presenta els trets més importants en relació al de l’any passat i posa de 
relleu que es va reivindicar no perdre sostre econòmic cosa que no ha estat possible per molts 
condicionants, entre els quals en destaca el fet que els diners que arriben des del Govern Central 



 

 

de Madrid no arribaran, tot i que alguns programes s’han dotat traient diners d’altres partides. En 
aquest sentit posa com a exemple el tema de polítiques d’immigració que ha quedat reduït a un 
45% del pressupost amb finançament exclusiu per part de la Generalitat quan els altres anys 
provenia al 100% del Govern Central, és a dir de Madrid. Pel que fa al finançament dels servei 
socials bàsics en què es repartia en un 66 % per part de la Generalitat i 33% per part dels ens 
locals, s’ha aconseguit que s’incrementi el finançament percentual de la Generalitat de fins el 75 % 
de tal manera que els ens locals hauran de finançar el 25% restant. 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Camps, gerent, la qual explica el contigut del contracte 
programa amb el detall de totes les fitxes que comprèn. 
 
El Sr. Payerols manifesta que entenent que es mantenen els serveis els grup del CPM-Progrés hi 
votarà a favor. 
 
 
ACORD 

EXP. NÚM.: CNV 2012/9  
 
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 BE NESTAR SOCIAL I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
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 habitants en 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. 
 
Per a la coordinació i cooperació interadministrativa, el Departament va preveure a l’any 2008 
l’establiment de convenis quadriennals instrumentats mitjançant la fórmula de contractes 
programes, que substituïa l’anterior sistema basat en convocatòries de subvencions resoltes amb 
subscripció de convenis de col·laboració, prèvia aprovació d’unes bases generals i específiques. 
 
El Ple, de data 12 d’abril d’enguany, va acordar retirar de l’ordre del dia l’aprovació del 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 perquè no havia inclòs la demanda feta pel Consell Comarcal. 
 
En data 16 de maig d’enguany s’ha rebut, per part del Departament de Benestar i Família, el 
document de Contracte Programa definitiu i les fitxes econòmiques corresponents. El resum 
pressupostari del mateix s’indica a continuació, tenint en compte que algunes partides encara 
s’han de determinar: 
 

NIVELL 1  CP 2012 CP 2013 CP 2014 CP 2015 
Fitxa 1 Serveis Socials Bàsics  

           Professionals equips bàsics (TS i ES) 221.201,40 € 221.201,40 € 221.201,40 € 221.201,40 € 
           SAD Social 125.083,10 € 125.083,10 € 125.083,10 € 125.083,10 € 

           SAD dependència 24.953,00 € 26.204,00 € 30.663,00 € 31.273,00 € 
           Ajuts d'urgències socials 14.291,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fitxa 2 
Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial s per infants i adolescents  

          Servei de centre obert 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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          Programa d'atenció social i educativa 
davant les situacions de risc 21.000,00 € NIVELL 2.2 NIVELL 2.2 NIVELL 2.2 

 TOTAL NIVELL 1  431.528,50 € 372.488,50 € 376.947,50 € 377.557,50 € 
NIVELL 2.1      

Fitxa 17 Servei d'atenció precoç 131.783,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 TOTAL NIVELL 2.1  131.783,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
NIVELL 2.2      

Fitxa 6 
Sistemes de resposta urgent per a dones 
que es troben en situació de violència i 
per als seus fills i filles 6.664,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fitxa 7 Acollida i Integració a persones 
estrangeres immigrades 15.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fitxa 9 Servei de transport adaptat 36.652,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fitxa 28 Serveis d'inform ació i atenció a les dones 
- SIAD 23.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 TOTAL NIVELL 2.2  82.067,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 82.067,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 TOTAL CONTRACTE PROGRAMA  645.379,26 € 372.488,50 € 376.947,50 € 377.557,50 € 

 
Atès que és responsabilitat dels ens locals supramunicipals els serveis socials bàsics, la gestió per 
delegació dels serveis socials especialitzats, la participació en la planificació en el seu àmbit 
territorial i la participació en el finançament dels serveis socials bàsics, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell està interessat en la signatura d’un Contracte Programa amb el Departament de Benestar  
Social i Família, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2015, i el qual estableix els eixos 
estratègics, les accions d’implementació  i els recursos per a portar-les a terme. 
 
Vists 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. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Atenció i Serveis a les Persones, de 5 de juny de 
2012, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Contracte programa 2012-2015 que regula les relacions interadministratives 
amb el Departament de Benestar Social i Família per a la prestació de serveis en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 
 
Tercer.  Facultar tant àmpliament com sigui necessari al President per a la signatura del Conveni. 
 
 



 

 

16. ADDENDA D'ACTUALITZACIÓ ECONÒMICA PEL CURS 2011 -2012 DEL CONVENI AMB 
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
 
Presenta el contingut de la proposta el Sr. Pérez Llordes qui recorda que aquestes competències 
estan delegades al Consell Comarcal per part de la Generalitat des de l’any 1991 i n’especifica el 
contingut pel curs actual. 
 

EXP. NÚM.: CNV 2011/15  
 
ACTUALITZACIÓ ECONÒMICA PER AL CURS 2011-2012 DEL C ONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
 
El Ple del Consell Comarcal d’11 d’agost de 2011 va aprovar l’addenda d’actualització econòmica per al 
curs 2011/2012, rebuda en data 12 de juliol de 2011, del Conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament per a la delegació de competències quant a gestió del servei de transport escolar i per 
a la gestió del serveis escolar de menjadors i altres prestacions en matèria d’ensenyament, i per un 
import total d’1.346.323,17 €.  
 
Restant a l’espera de rebre l’aprovació per part del Departament per poder procedir a la seva signatura, 
en data 10 de maig d’enguany, s’ha rebut de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa el Conveni aprovat pel Departament amb un import total de 1.342.424,77 € i amb el següent 
desglossament:  
 
Transport escolar obligatori:  766.587,00 € 
Transport escolar no obligatori:   55.231,78 € 
Menjador escolar centres públics: 293.288,33 € 
Menjador escolar centres concertats: 70.574,60 € 
Ajuts socioeconòmics de menjador:   92.818,07 € 
5% de gestió:      63.924,99 €  
 
Tenint en compte que el document de Conveni rebut difereix en els imports de l’aprovat pel Ple del 
Consell Comarcal  i, per tant, que és necessari tornar a aprovar-lo abans de la seva signatura. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Atenció i Serveis a les Persones, de 5 de juny de 
2012, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda d’actualització econòmica del Conveni amb el Departament d’Educació pel 
curs 2011/2012, rebuda en data 10 de maig d’enguany, i per import de 1.342.424,77.   
 
Segon.  Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació.  
 
 

 

17. PRÒRROGA DELS CONTRACTES DE TRANSPORT ESCOLAR ( CO-GSP-01/2007 I 
02/2007) 

Núm. Exp.: CO-GSP-01/2007 
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CO-GSP-02/2007 
PRÒRROGA DELS CONTRACTES DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
Per acord del Ple de Consell Comarcal, de 18 d’abril de 2007, es va acordar la contractació del 
servei públic de transport escolar aprovant-se alhora el plec de condicions concret, amb divisió per 
lots de les línies: Lot A Zona Sud, Lot B Zona Nord, Lot C Zona  Vall de la Vansa, Lot D Bescaran i 
Lot E Josa, i delegant-se a la Comissió Govern l’acord d’adjudicació definitiva. 
 
La Comissió de Govern de 12 de juny de 2007 va adjudicar definitivament els contractes de les 
línies de transport escolar referents als lots A,B i C, vehicles de més de nou places (expedient CO-
GSP-01/2007), als adjudicataris i pels imports que a continuació es detallen: Lot A - Autocars Vila 
Betriu, SL -import dia 1.540,29 € i import desdoblament 20.181,60 €; Lot B - Autocars Brugulat, SA - 
import dia 1.254,93 € i import desdoblament 34.311,37 € i lot C - Autocars Vila Betriu, SL -import dia 
409,44 € i import desdoblament 9.535,50 €, i també les línies de transport escolar referents als lots D 
i E, vehicles de menys de nou places (expedient CO-GSP-02/2007), següents: Lot D - Josep Blasi 
Martell -import dia 75,65 € i import desdoblament 2.252,00 €. 
 
El punt 5 del Plec de condicions fixa la durada del contracte en 5 cursos escolars prorrogables a un 
més sempre que es confirmi l’addenda del Departament d’Educació per a prestar el servei, i a 
l’article 23.2 del TRLCSP que regula la durada dels contractes. 
 
Atesa la bona predisposició i les converses mantingudes amb el Departament d’Educació de signar 
una addenda pel proper curs 2012-2013.  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Atenció i Serveis a les Persones, de 5 de juny de 
2012, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Tot i així, tenint en compte que l’IES Joan Brudieu ha sol·licitat de fer jornada continuada o 
compactada pel curs vinent, es considera en aquest moment, que no es pot acordar encara la 
pròrroga perquè la possible acceptació de les condicions de jornada continuada per part del 
Departament d’Ensenyament faria variar les condicions del contracte i s’haurien d’aprovar els plecs 
de condicions per a una nova contractació. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern comarcal l’acord sobre la prorrogar o no dels contractes 
pel curs 2012-2013, amb els mateixos termes i condicions,dels Lots A, B,C, D i E referents al 
transport escolar, subscrits amb les empreses: Autocars Vila Betriu (fins al 4 de juliol 2013), SL, 
Autocars Brugulat, SA (fins al 5 de juliol de 2013), Autocars Vila Betriu, SL (fins al 4 de juliol 2013) i 
Josep Blasi Martell (fins al 30 de juliol de 2013). 
 
 
18. NOMENAMENT DELS MEMBRES CORPORATIUS A LA COMISS IÓ DE SEGUIMENT DEL 
CONSORCI D'ATENCIÓ A LES PERSONES 

EXP. NÚM.: CNV 2010/12  
 



 

 

El Ple del Consell Comarcal, de 10 de juny de 2010, va aprovar el conveni que regula les relacions 
amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones amb l’objectiu 
d’encomanar la gestió de quatre àrees: serveis socials, immigració, gent gran i polítiques d’igualtat 
al CAPAU. 
 
El pacte vuitè d’aquest conveni estableix que es constituirà una Comissió de seguiment formada 
per un màxim de dos representant de cadascun dels ens signataris. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell encara no ha designat cap dels seus representants. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Atenció i Serveis a les Persones, de 5 de juny de 
2012, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Nomenar al senyor Ricard Pérez Llordés i  a la senyora Dolors Espluga Espluga membres 
de la Comissió de Seguiment del Consorci d’Atenció a les Persones.  
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i al Consorci d’Atenció a les 
Persones. 
 
 
Punts d'urgència:   Amb compliment del disposat a l’article 82.3 del ROF,  s’inclou el següent a 
l’ordre del dia. 
 

 
19. MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ A LA COMISSIÓ DE GOVERN COMARCAL 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Camps, gerent, qui explica el contingut de la proposta, que 
en resum pretén adaptar la modificació legislativa per import del contracte menor a la fixació de 
competències al president, deixant la resta per la Comissió de Govern. 
 
El Sr. Payerols pregunta si amb aquesta proposta es treuen competències al Ple, essent respost 
pel president que no perquè es refereix a la distribució entre el Ple i la Presidència i que s’adapta 
als canvis legislatius. 
 
 
ACORD 
 
MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈ RIA DE CONTRACTACIÓ A 
LA COMISSIÓ DE GOVERN COMARCAL 

Exp. Núm.: SEC 2011/8  
 
Per l’acord del Ple, de 28/07/2011, d’organització comarcal es van prendre els acords de delegació 
de competències genèrics a la Comissió de Govern comarcal, i entre aquests es va acordar 
delegar les competències en matèria de contractació a la Comissió de Govern Comarcal, en els 
termes següents: 
 
Expedients complerts de contractació d’obres, subministraments, consultoria i assistència, serveis i 
gestió de serveis públics sempre i quan la seva durada no excedeixi d’un any o no exigeixi crèdits 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

superiors als consignats al pressupost i sempre que la seva competència per raó de la quantia no 
correspongui al president, incloent-hi l’aprovació del projecte, a partir de 12.000,00 € (sense IVA) 
 
Pel que fa a la delegació de competències del Ple a la Presidència comarcal, en la mateixa data, 
es va acordar el següent: 
 
Contractació d’aquells contractes per import de fins a 12.000,00 € (sense IVA) 
 
Aquesta delegació responia als límits fixats pel Contracte menor a la Llei de Contractes del Sector 
Públic i a la Llei 38/2003 General de Subvencions per la obligació de demanar tres pressupostos 
amb anterioritat a l’adjudicació d’una despesa subvencionable. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 138 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en la seva redacció aprovada pel RD 
legislatiu 3/2011 que n’aprova el text refós, fixa els import dels expedients de contractació que es 
qualifiquin de contracte menor, considerant-se contractes menors els d’import inferior a 50.000 
euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes;i 
l’article 111 en fixa el procediment.   
 
La Disposició Addicional 5ena. de la  Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació,ha modificat l’article 31.3 de la Llei 38/2003 General de Subvencions fixant el límit dels 
import pels quals s’ha de justificar la presentació de tres pressupostos en el mateix import que es 
preveu a la Llei de Contractes del Sector Públic pel contracte menor i que actualment és de menys 
de 18.000,00 € per subministraments i serveis, i de menys de 50.000 per contractes d’obres. 
 
L’article 13.g) del Decret legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització 
Comarcal estableix les competències de contractació de la Presidència comarcal. 
 
L’article 14.2 q) del Decret legislatiu 4/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització 
Comarcal estableix les competències del Ple del Consell Comarcal entre les quals hi ha les que no 
s’assignin a altres òrgans, i es consideren delegables. 
 
Per tal d’agilitar la tramitació dels expedients i adequar les delegacions de competències del Ple 
actuals a la Comissió de Govern i a la Presidència, es proposa fixar les delegacions a aquests 
òrgans amb els límits dels imports referits als contractes menors per a la Presidència i a la 
Comissió de Govern els que n’excedeixin l’import i el termini. 
 
 
20. 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. 38 al 74 de 2012 compresos entre els dies 13 d’abril de 2012 fins la data 
d’avui. 

• Resolucions: núm. 53 al 83 de 2012 entre els dies R13 d’abril de 2012 fins la data d’avui. 
 
 
21. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa sobre la celebració dels següents actes: 
 
-  Festa i Fira de les Trementinaires i dóna compte de l’èxit de participació i dels continguts. 
-  Trobada empresarial del Pirineu amb èxit de participació i de ressò als mitjans de comunicació. 
-  Workshop empresarial del sector turístic al CETAP i en destaca els resultats. 
 
A continuació informa de les previsió d’actes: 
 

- Jornada Leader Conecta empreses per tal que les empreses que estan al programa Leader 
i altres interessades es coneguin entre elles per poder oferir-se i contractar serveis. 

- Jornada sobre l’Estratègia 2020 de la Unió Europea que tindrà lloc el proper dilluns 18 de 
juny al CETAP organitzada pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. 

 
En relació al tema de la biomassa i la seva futura planta de tractament proposa de fer una reunió 
informativa monogràfica cap al mes de juliol per plantejar el tema que és complicat en una situació 
econòmica canviant com en la que estem i en un moment on no se sap quins ajuts sortiran per 
energies alternatives. 
 
El Sr. Payerols pregunta pel cost que ha suposat fins ara no dur a terme la planta de biomassa, 
pregunta si s’ha adquirit el terreny i demana que en una propera comissió informativa de finances 
se n’informi més detalladament. 
 
El President respon que el cost suportat fins ara ha estat la participació a la societat Enerforest Alt 
Urgell SL i la seva ampliació de capital que es quantifica, per les aportacions d’IAUSA, en un total 
de 32.460,00 €, i els costos de redacció de projectes. Pel que fa als terrenys explica que no s’ha 
fet encara la compra per part del Consell Comarcal. 
 
 
22.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
23.PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap prec ni es realitza cap pregunta 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La Secretària       El President   
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    


