
 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  PLE 2012/4 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 26 de juliol de 2012 
Durada:  De les 20:00 a les 20.30 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. 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 
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
 Sra. Montserrat Ramoneda Ballester, consellera 
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller 
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller 
 
 
Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
 
Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 
Sr. Pere Navinés Planes, Vice-president segon  
Sra. Rosa Andorra Nicola, consellera  
Sr. Josep Miquel Alfonso Sanchez, conseller 
Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera 
Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
 Sr. Joaquim Pascuet Mollet, conseller 

Alcaldes presents: 

Cap 



 

 

 

S’incorporen durant la sessió: 

Ningú 
 

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 de Territori i Sostenibilitat per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers de l'Alt Urgell 

3. Conveni amb el Consorci AUGEMA per les funcions de secretaria i intervenció, i serveis 
tècnics 

4. Modificació de l'addenda al Conveni amb l'Ajuntament de Fígols i Alinyà de delegació de 
competència pel PUOSC 2011-2012: ratificació de decret 

5. Cessió en domini del CAP d'Oliana a favor del Servei Català de la Salut 
6. Modificació de l'ordenança fiscal número 6 del Telecentre de l'Alt Urgell 
7. Donar compte de l'informe de morositat 

 
Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament lo cal 

 
8. Conveni amb l'Ajuntament de Montferrer i l'EMD de Castellbó per les Jornades dels Refugis 

Càtars i l'obra de teatre el Cercamón 
9. Conveni amb l'EMD de Josa i Tuixén per les Jornades dels Refugis Càtars a Josa de Cadí 
10. Conveni amb la Fundació Centre Europeu d'Empreses i Innovació de Lleida i el Consell 

Comarcal de l'Alt Urgell 
 

Comissió d' Atenció i serveis a les persones 
 

11. Conveni amb l'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida per a la cessió 
d'espai 

12. Conveni amb el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament d'Oliana i Taurus, SL per 
impartir cicles formatius a Oliana: ratificació de decret 

 
Consell d’Alcaldes 

 
13. Manifest de suport als ens locals 

 
14. Manifest de defensa dels Consells Comarcals 
15. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
16. Informes de Presidència. 
17. Torn obert de paraules als alcaldes. 
18. 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, 3/2012, de data 16 de 
juny de 2012. 
 

 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERV EIS AL TERRITORI 
 

2. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOTENI BILITAT PER A LA MILLORA 
DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS DE L’ALT URGE LL. 
 

Exp. Núm.: CNV 2012/23  
 
Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibi litat per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers 
 
En data 13 de juny d’enguany s’ha rebut del Departament de Territori i Sostenibilitat la proposta de 
conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell per a l’anualitat 2012. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2012 de la nostra comarca preveu un import màxim de 
subvenció de 189.500,00€, i es detallen en l’objecte 20 línies de transport de viatgers, que és el 
mateix import consignat per al 2011. La vigència del mateix s’estableix fins a la liquidació de la 
despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l’objecte. 
 
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 a l’article 14.q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya,  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers de l’Alt Urgell per a l’any 2012. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat. 
 
 

3. CONVENI AMB EL CONSORCI AUGEMA PER LES FUNCIONS DE SECRETARIA I 
INTERVENCIÓ I SERVEIS TÈCNICS 

Exp. Núm.: CNV 2012/21  
 
L’any 2003 es va constituir el Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient (AUGEMA) amb 
l’objectiu de preservar i millorar el territori i la qualitat de vida dels seus habitants en els aspectes 
relacionats amb el medi ambient. 
 



 

 

L’any 2010 ja es va aprovar un conveni entre el Consell Comarcal i el Consorci AUGEMA que 
regula la relació per a la gestió administrativa, comptable i de nòmines que presta el Consell 
Comarcal. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell vol continuar contribuint, com així ho ha estat fent fins ara, en el 
suport al Consorci per a la consecució dels seus objectius, i en aquest moments el Consorci 
necessita, per una banda formalitzar la prestació del servei de secretaria intervenció i per l’altre 
necessita de suport per a la gestió tècnica. El Consell Comarcal té la possibilitat d’oferir-los, 
sobretot i bàsicament, pel que fa a la tasques de direcció i coordinació tècnica del Refugi d’Animals 
de Benavarre i de la planta de tractament de lixiviats, i es considera indispensable fixar per conveni 
les condicions i l’abast de la prestació d’aquest serveis, així com la seva quantificació per a cada 
servei. 
 
Aquests efectes es proposa la signatura d’aquest Conveni que inclou dos conceptes bàsics: 
 

A) Secretaria intervenció 
B) Serveis tècnics pel Refugi supracomarcal d’Animals i Planta de tractament de lixiviats 

 
Tenint en compte el disposat als articles 15 i 16 dels Estatuts del Consorci, el disposat a l’article 
191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar el conveni amb el Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient (AUGEMA) que 
regula la prestació dels serveis de secretaria intervenció i serveis tècnics pel Refugi Supracomarcal 
d’Animals i de la Planta de tractament de lixiviats. 
 
Segon.  Notificar aquesta acord al Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient (AUGEMA). 
 

 

4. MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI AMB L’AJUNTA MENT DE FÍGOS I ALINYÀ DE 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA PEL PUOSC 2011-2012: RATIF ICACIÓ DECRET 
 

Exp. Núm.: CNV 2011/29  
 
Modificació de l’addenda al Conveni amb l’Ajuntamen t de Fígols i Alinyà sobre delegació de 
competències en matèria d’accessos als nuclis de po blació i ens executor pel PUOSC 2011-
2012 
 
En data 26 de juny d’enguany, la Presidència ha dictat el Decret 80/2012 de modificació de 
l’addenda al Conveni amb l’Ajuntament de Fígols i Alinyà sobre delegació de competències en 
matèria d’accessos als nuclis de població i ens executor pel PUOSC 2011-2012, el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012/80 

  Núm. Exp.: CNV 2011/29  
 
Modificació de l'addenda al Conveni amb l'Ajuntamen t de Fígols i Alinyà sobre delegació de 
competències per l'execució del PUOSC 2011-2012 
 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant el seu Programa d'actuació Comarcal, i a través de les 
específiques delegacions atorgades per diferents Ajuntaments l’any 1992, assumeix en l'actualitat les 
competències relatives a accessos a nuclis de població.  
 
El Ple de 16 de febrer d’enguany va aprovar l’addenda al Conveni de camins amb l’Ajuntament de 
Fígols i Alinyà que regula la delegació de competències i el cofinançament de l’obra “Reforç del ferm 
i protecció de talussos del camí rural d’accés a Fígols des de la L401”, estableix que l’ens executor 
d’aquesta obra serà el Consell Comarcal i preveu un finançament concret. 
 
Per part dels serveis territorials del Departament de Governació s’ha indicat que per compatibilitzar un 
ajut del PUOSC de diferents anualitats com és el cas, i que l’Ajuntament de Fígols i Alinyà pugui 
aprofitar el romanent de finançament d’una obra del 2011, s’ha de fer una previsió de finançament 
diferent de la prevista i que és la següent:  
 
Pressupost:                                       4.705,25 
Ajuntament fons propis:                   3.235,26  (5%)       abans  3.827,84    
Consell Comarcal fons propis:         3.235,26  (5%) 
PUOSC 2012 CCAU                        6.230,47                 abans 48.744,15             
PUOSC 2011 baixa                        12.004,26                 abans 12.133,26  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’addenda al Conveni amb l’Ajuntament de Fígols i Alinyà sobre 
delegació de competències a favor d’aquest ens en matèria d’accessos als nuclis de població i per 
a l’ens executor del PUOSC 2011-2012. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda ratificar-lo. 
 

 
5. CESSIÓ EN DOMINI DEL CAP D’OLIANA A FAVOR DEL SE RVEI CATALÀ DE LA SALUT 
 

Exp. Núm.: PRS 2012/13  
 
En data 18/10/1991 es va signar el conveni entre el Consell Comarcal i el Departament de Sanitat i 
Seguretat Social que tenia per objecte la construcció per part del Consell Comarcal del Centre 
d’Assistència Primària d’Oliana (CAP d’Oliana) que va ser finançat pel Departament de Sanitat i 
que es va ubicar en un solar propietat del Consell Comarcal per cessió de l’Ajuntament d’Oliana. El 
Consell Comarcal va rebre una subvenció l’any 1992 de 45.000.000 de PTA per a la construcció 
d’aquest edifici. 
 



 

 

La clàusula vuitena del conveni esmentat preveu que, un cop s’hagi fet la recepció de les obres, 
s’ha de fer la cessió gratuïta de l’immoble al Servei Català de la Salut. L’acta de recepció definitiva 
de les obres es va signar amb data 15/02/1995. 
 
L’immoble conegut com a CAP d’Oliana consta inscrit a l’inventari de bens del Consell Comarcal 
amb la qualificació de bé de naturalesa patrimonial i el solar també està inscrit al Registre de la 
Propietat de Solsona a favor del Consell Comarcal de l’Alt Urgell al Tomo 602 Llibre 40 Finca 2878. 
 
La cessió gratuïta de béns patrimonials és prevista als articles 211 i següents 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 49 a 50 del Reglament de patrimoni dels ens locals D. 336/1988, de 17 d’octubre. Per 
a procedir a aquesta cessió s’han de complir els requisits esmentats anteriorment, acreditats amb 
la instrucció de l’expedient oportú. 
 
Correspon exposar al públic la proposta de cessió i trametre l’expedient al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, previ a l’aprovació pel Ple, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Incoar l’expedient per cedir amb caràcter gratuït i permanent al Servei Català de la Salut 
de la Generalitat de Catalunya la plena propietat del bé immoble i de qualificació patrimonial, 
conegut amb el nom de «Centre d’Assistència Primària d’Oliana», situat al carrer Girona núm. 8, 
d’OLIANA, amb referència cadastral 0488702CG6508N0001DZ, per destinar-lo a la finalitat per la 
qual va ser construït. 
 
Segon . Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar afectat al mateix fi, 
en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Consell Comarcal. 
 
Tercer . Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d’anuncis Comarcal, al BOP de Lleida al DOGC per tal que els interessat puguin presentar 
al·legacions o reclamacions. 
 
Quart.  Facultar el president a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar 
els acords anteriors. 
 

 

6. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 DEL T ELECENTRE DE L’ALT 
URGELL 
 

El president dóna la paraula a la Sra. Camps, gerent, qui explica el contingut de la proposta de 
moficació de l’ordenança fisca fent constra que s’han revisat els preus pels serveis dels quals 
alguns han sofert petits incrmeents i d’altres s’han ajustat a la baixa. Destaca els serveis nous que 
s’incorporen com la sala auditori i les noves aules de formació així com l’àrea de serveis 
empresarials. 
 
El president agraeix la feina feta a la gerència, la intervenció i la tresoreria  per arribar a tenir un 
estudi econòmic mésa curat que alhora será un document que facilitarà la feina en un futur. 
 
La Sra. Vidal del grup del PSC-CPM pregunta quin ha estat l’increment que representa. 
 
El president respon que el que es proposa és un ajust en base els costos amb comprovacions 
comparatives amb d’altres vivers. 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
La Sra. Camps explica el resum dels preus i la seva comparació amb la ordenança vigent fins ara. 
 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 DEL TELE CENTRE DE L’ALT URGELL  
 

Exp. Núm.: 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 l’Ordenança fiscal número 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 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 del 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. 
 
Atès el disposat a l’art. 17.1 i a l’article 20.1.b) de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la 
taxa del telecentre, i les tarifes noves i les modificades que queden fixades en les quanties que 
s’expressen en el text de les ordenances que resten incorporades a l’expedient, amb la redacció 
següent de l’article 4: 
 
Article 4. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 

TARIFES TELECENTRE  

   
Accés públic a Internet    
Alta usuari accés públic a internet + 15 minuts 1,30 € 
Accés públic a internet 1rs. 15 minuts 0,00 € 

Accés públic a internet 2ns 15 minuts i 
posteriors 

0,35 € 

Teletreball     
Alta usuari zona teletreball + 15 minuts 1,40 € 

Ús zona teletreball 1rs. 15 minuts 0,00 € 

Ús zona teletreball 2ns 15 minuts i posteriors 0,25 € 

Fotocòpies     
B/N DIN A-4 0,10 € 
Fotocòpies plotter 5,00 € 
B/N DIN A-3 0,15 € 
COLOR DIN A-4 0,35 € 



 

 

COLOR DIN A-3  0,50  € 
Impressions     
B/N DIN A-4 0,10 € 

COLOR DIN A-4 0,35 € 

B/N DIN A-3 0,15 € 

COLOR DIN A-3 0,50 € 

Plotter A0 6,00 € 

Plotter A1 4,00 € 

Plotter A2 i mides inferiors 2,50 € 

Escaneig     
DIN A-4 0,10 € 

Fax     
Enviar España (€/pàg) 0,30 € 
Enviar Interprovincial (€/pàg) 1,00 € 
Videoconferència     
Ús videoconferència (1/2 hora) 7,00 € 
Ús videoconferència (2a. 1/2 hora) 5,00 € 
Enquadernació     
Espiral DIN A-4 2,50 € 
Plastificar DINA-4 1,60 € 
Plastificar DINA-3 2,10 € 
Lloguer material     
Canó projeccions (1 dia)  20,00 € 
Portàtil (1 dia) 10,00 € 
Projector transparències (1 dia) 5,00 € 
Càmera fotogràfica digital (1 dia) 5,00 € 
Tauleta digital (1 dia) 10,00 € 
Lloguer espais     
Aula formació 1.0 (€/hora) 15,00 € 
Aula formació 2.0 (€/hora) 15,00 € 
Aula formació 3.0 (€/hora) 15,00 € 
Auditori (1+2+3) (1a hora) 40,00 € 
Aula o auditori (1+2+3) (2a hora i 
següents) 

9,00 
€ 

Hall entrada i office (+auditori o 
aula)(€/hora) 

6,00 
€ 

Hall entrada i office (€/hora) 13,00 € 
Aula formació 4.0 (€/hora) 13,00 € 
Aula i despatx formació 5.0 (€/hora) 13,00 € 
Equipament tècnic aules 10,00 € 
Suport tècnic 9,00 € 
Increment per obertura fora horari 
habitual (€/hora) 

9,00 
€ 

Lloguer sala reunions (€/hora) 4,00 € 
Viver empreses     
Despatx 1 (€/mes) 160,00 € 
Despatx 2 (€/mes) 140,00 € 
Despatx 3 (€/mes) 140,00 € 
Despatx 4 (€/mes) 140,00 € 
Despatx 5 (€/mes) 140,00 € 
Despatx 6 (€/mes) 160,00 € 
Despatx 7 (€/mes) 200,00 € 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Lloguer sala reunions usuaris viver inclòs  
Àrea entitats empresarials o similars     
Espai 1 (€/mes) 400,00 € 
Espai 2 (€/mes) 95,00 € 
Espai 3 (€/mes) 95,00 € 
Espai 4 (€/mes) 125,00 € 
Espai 5 (€/mes) 75,00 € 
Espai 6 (€/mes) 75,00 € 
Lloguer sala reunions usuaris àrea fins 10 
usos mensuals 

inclòs 
 

 
Els lloguers de material tenen una fiança de 100,00 € (retard i desperfectes). Cas que es llogui més d’un element 
la fiança serà de 150,00 €. 
 
Les quotes anteriors es faran efectives sense cap deducció ni prorrateig, salvat de casos avalats per la 
Comissió de Governació i Finances, i amb la Resolució adient per part del Consell Comarcal. 
 
Segon.  Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d’anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se’n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 

7. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT : Informe morositat del 1r, 2n, 3r i 4t 
trimestre de 2011 
 
Es dóna compte al Ple de l’informe sobre morositat, del qual ja es va informar a la Comissió 
Informativa, del 1r, 2n, 3r i 4t trimestres de 2011. 
 
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
determina l’obligació de les corporacions locals de l’elaboració d’un informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis per el pagament de les obligacions de cada Entitat Local. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Únic.  Donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció sobre morositat esmentat a l’antecedent. 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LO CAL 
 
 
8. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MONTFERRER I L'EMD D E CASTELLBÓ PER LES 
JORNADES DELS REFUGIS CÀTARS I L'OBRA DE TEATRE “CE RCAMON” 

Exp. Núm.: CNV 2012/19  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de les 
Jornades dels Refugis Càtars de l’Alt Urgell que implica, entre d’altres, la celebració del Mercat 



 

 

càtar de Castellbò i la representació teatral “Cercamón” a Vilamitjana, és necessaria la signatura 
d’un Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer-Castellbó i l’EMD de Castellbó. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer- Castellbó i l’EMD de Castellbó que 
regularà la col·laboració per a les Jornades dels Refugis Càtars. 
 
Segon.  Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 

 
9. CONVENI AMB L'EMD DE JOSA I TUIXENT PER LES JORN ADES DELS REFUGIS CÀTARS 
A JOSA DE CADÍ 

Exp. Núm.: CNV 2012/20  
 

Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de la Jornada 
dels Refugis Càtars a Josa de Cadí (municipi de Josa i Tuixén) és necessari la signatura d’un 
Conveni amb l’EMD de Josa de Cadí. Les actuacions concretes que cal realitzar per a les 
Jornades del Refugis Càtars a Josa de Cadí, tenen un pressupost màxim de 900 euros. 
 

A més del finançament econòmic, el consell de l’Alt Urgell aportarà, com a recursos humans, a 
l’organizació de les jornades  amb la participació dels tècnics de Cultura a la comissió 
organitzadora, amb les tasques  de:  
 

a) Disseny, muntatges i difusió del cartell i el programa de mà 
b) redacció i difusió de la nota de premsa relativa als actes 
c) Guiatge de l’itinerari Tuixent-Josa 
d) Xerrada sobre el Castell de Josa 
e) Tasques pròpies d’organització abans i durant la celebració d’actes 

 

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

Primer.  Aprovar el Conveni amb  l’EMD de Josa de Cadí que regularà la col·laboració per a la 
Jornada dels Refugis Càtars. 
 

Segon.  Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 
10. CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CENTRE EUROPEU D'EMPRES ES I INNOVACIÓ DE 
LLEIDA I EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL 
 
El president explica que, un cop denunciada la vigència del conveni anterior pel qual el CEEI es feia 
càrrec del cobrament dels lloguers dels despatxos del Viver d’empreses i ho revertia en forma de 
formació i assessorament, cal fer un nou conveni. En aquest conveni es recull que els lloguers del Viver 
d’empreses serà recaptat pel Consell Comarcal i que el CEEI-Lleida farà una aportació equivalent a 
3.000 e en formació i altres. S’entén que amb aquesta proposta es millora la gestió. 
 
La Sra. Vidal pel grup del PSC-CPM manifesta que si es millora la gestió hi estan d’acord. 
 
 

Núm. Exp.: CNV 2012/12  
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Conveni amb la Fundació Centre Europeu d'Empreses i  Innovació de Lleida i el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell 
 
En data 19 de juliol de 2007, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la Fundació Centre Europeu 
d’Empreses i Innovació (AEAU) van signar el Conveni Marc de col·laboració per a oferir el servei de 
viver d’empreses en el si del Telecentre de l’Alt Urgell com a una eina dinamitzadora de l’economia 
comarcal. 
 
La vigència d’aquest conveni estava fixada pel 31 de desembre de 2007, essent possible la seva 
modificació o pròrroga anual automàtica. 
 
A data d’avui, s’ha redactat un nou conveni per a fixar els paràmetres de la col·laboració amb el 
Ceeilleida sobre el funcionament del Centre d’Empreses Innovadores de l’Alt Urgell – CEI – orientat a 
l’assessorament i oferta de serveis a empreses emergents o existents, principalment PIMES i agents 
locals 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 a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar el Conveni marc de col·laboració amb la Fundació Centre Europeu d’Empreses i 
Innovació de Lleida per a la col·laboració en el funcionament del Centre d’Empreses Innovadores de 
l’Alt Urgell - CEI. 
 
Segon.  Nomenar al Sr. Josep Camps , com a representant polític i a la Sra. Anna Besolí, com a Tècnic 
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en la Comissió de Seguiment creada a partir del conveni indicat. 
 
Tercer.  Facultar a la Presidència per a la formalització d’aquest acord. 
 
Quart.  Notificar aquesta resolució a la Fundació Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida. 
 

 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 

 

11. CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE PARAPLÈGIS I DISCAP ACITATS FÍSICS DE LLEIDA 
PER A LA CESSIÓ D’ESPAIS 

Exp. Núm.: CNV 2012/29  
 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en data 14 de febrer de 2008, va signar un primer Conveni amb 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida 
(ASPID), que va ser prorrogat fins el 31/12/2009. 
 
Als anys 2010 i 2011 es van tornar a signar els corresponents convenis per a la inserció de 
persones amb discapacitat amb una vigència d’un any, fins a 31 de desembre de l’any en curs. 
 
Per a l’any 2012 s’ha proposat un nou conveni en el qual es contempla bàsicament la cessió 
d’espais per a la realització d’entrevistes d’orientació i seguiment i la cessió d’espais per a fer 



 

 

accions de formació, sense altre aportació dinerària. El pacte novè d’aquest nou conveni preveu 
una vigència de 2 anys amb la possibilitat de pròrrogues successives acordades de mutu acord. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració amb ASPID i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la 
cessió d’espais i col·laboració en els programes d’orientació i inserció de persones amb 
discapacitat. 
 
Segon.  Designar al senyor Ricard Pérez i Llordés com a membre de la comissió de seguiment. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a ASPID. 
 
 

12. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, L’AJU NTAMENT D’OLIANA I 
TAURUS S.L. PER IMPARTIR CICLES FORMATIUS A OLIANA:  RATIFICACIÓ DE DECRET 
 

En data 22 de juny d’enguany es va dictar el Decret de Presidència 78/2012, el qual es sotmet a 
ratificació: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012/78 

 Núm. Exp.: CNV 2011/19  
 
Conveni de Col·laboració amb el Departament d'Ensen yament, l’Ajuntament d’Oliana, 
l’empresa Electrodomésticos TAURUS,SL per impartir cicles formatius a Oliana  
 
L'empresa Electrodomésticos TAURUS, SL d'Oliana requereix de personal administratiu qualificat i 
amb coneixements de comerç internacional per a la seva divisió comercial. No obstant, tant la 
manca de transport que comuniqui amb els centres d’ensenyament com la inexistència de cicles 
formatius d’aquesta especialitat a prop, dificulta la formació tant del personal propi de l’empresa 
com dels joves que volen inserir-se en aquest camp professional. 
 
Per aquest motiu, i per a donar resposta a les necessitats formatives de la comarca de l'Alt Urgell 
pel que fa al sector administratiu i facilitar la qualificació dels professionals que ja treballen en el 
sector i dels joves, el Ple del Consell Comarcal, en sessió de 6 d’octubre de 2011, va aprovar el 
Conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament d’Oliana i 
Electrodomésticos Taurus, SL per implantar el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa 
i el cicle formatiu superior d’Administració i Finances amb continguts formatius relacionats amb el 
comerç internacional. 
 
Atesa la variació en l’oferta i la demanda del mercat i la necessitat d’oferir cicles formatius amb 
sortida laboral, s’ha hagut de modificar el conveni aprovat inicialment per contemplar la revisió 
curricular efectuada en el cicle de grau superior d’Administració i Finances, el qual s’ha substituït 
pel cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional. 
 
La clàusula quinzena del Conveni esmentat estableix la seva vigència pels cursos escolars 
compresos entre les anualitats 2012-2015, i que qualsevol continuació d’aquesta col·laboració s’ha 
d’instrumentar mitjançant la signatura de nous convenis. 
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Vista la proposta d’aquest nou conveni i atès que el Consell Comarcal està interessat en que 
l’oferta formativa de la comarca s’adapti a les demandes socials i econòmiques del moment i a les 
circumstàncies concretes del territori i col·lectiu, i que els compromisos que adquirirà amb la seva 
signatura són facilitar de manera gratuïta el transport de les persones de la comarca matriculades 
en aquests cicles formatius, i col·laborar en la recerca d’empreses i institucions per a la formació 
en centres de treball (FCT).  
 
D’acord amb el que disposa l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Organització Comarcal i a la facultat d’urgència d’aquesta 
Presidència, HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament d’Oliana i l’empresa Electrodomésticos TAURUS, SL i el CCAU per 
impartir el cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional i el cicle formatiu de grau mitjà 
de Gestió Administrativa a l’Institut Aubenç d’Oliana.  
 
Segon.  Nomenar al senyor Ricard Pérez Llordés representant de la corporació en la Comissió de 
seguiment. 
 
Tercer.  Delegar en el senyor Ricard Pérez Llordés, vicepresident tercer d’aquesta corporació, la 
representació d’aquesta Presidència per formalitzar la signatura del Conveni de Col·laboració  
esmentat en l’acord primer.  
 
Quart.  Procedir a la informació pública de l’esmentada delegació. 
 
Cinquè.  Notificar aquesta resolució al senyor Ricard Pérez Llordés i a les parts signatàries del 
Conveni. 
 
Sisè.  Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda ratificar-lo. 
 

 

CONSELL D’ALCALDES 
 

 

13. MANIFEST DE SUPORT ALS ENS LOCALS 
 
El president presenta la manifest aprovat pel Consell d’Alcaldes, i que com a òrgan consultiu del 
Consell Comarcal eleva la proposta al Ple. Manifesta la necessitat d’aquests tipus d’acords pel fet 
que el Govern Central de divendres a divendres en cada Consell de Ministres va aprovant normes  
i una de les últimes propostes que sembla que es vol aprovar consisteix en la reducció del 30 % 
del nombre de regidors dels ajuntaments. Considera que no servirà de res perquè simplement, i 
sobretot en els municipis petits en què no cobra ningú, servirà només perquè hi hagi menys gent a 
treballar. La proposta de disminució del nombre de regidors sembla que posi a aquests en una 
situació de culpabilitat com si fossin els causants dels dèficits de les administracions locals, quan el 



 

 

dèficit total de les administracions locals en relació al total de dèficit és d’un 3,4 %. Considera que 
aquestes propostes semblen fetes des d’un despatx en el què no es coneix el territori, ni els 
ajuntaments ni les entitats municipals descentralitzades. 
 
La Sra. Vidal pel grup de CPM manifesta el seu acord amb el manifest i el recolzament als 
ajuntaments petits, pel que fa a la reducció del nombre de municipis que també es planteja, fa una 
reflexió en el sentit que si des d’’un poble, com per exemple els Castells, s’ha de trucar a la Seu o 
a la Diputació per una averia de qualsevol servei potser quan s’hagi d’arreglar ja no hi haurà 
servei. Creu que s’ha de donar suport a la proposta de moció del Consell d’Alcaldes i demanar als 
polítics que facin treball de camp abans de redactar una llei. 
 
 
MANIFEST DE SUPORT ALS ENS LOCALS  

Exp. Núm. PRS 2012/16  
 
Davant de les previsions de modificacions de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de la 
Administració Local que pretén aprovar el Govern Espanyol, es presenta la següent manifest de 
suport als Ens Locals que ha aprovat el Consell d’Alcaldes, i que transcrit literalment diu: 
  
“MANIFEST DE SUPORT ALS ENS LOCALS 
 
Nosaltres, alcaldesses i alcaldes, de la comarca de l’Alt Urgell reunits en el ple del consell 
d’alcaldes de l’Alt Urgell, en data 12 de juliol de 2012, manifestem la nostra indignació davant 
l’anunci del govern espanyol d’eliminar el 30% dels regidors/es segons els trams de població.  
 
Considerem que és un atac a la democràcia representativa dels ciutadans de Catalunya i a la 
institució que més ens apropa la presa de decisions sobre els afers comuns: els regidors i 
regidores representen la diversitat de la ciutadania i són escollits democràticament pels seus 
electors més propers. 

Creiem que el món local és, un cop més l’administració més perjudicada per les reformes que 
s’estan portant a terme, situant el món local en una posició d’indefensió i sense capacitat de 
decisió tot i ser l’administració que més serveis directes dóna als ciutadans, especialment en les 
zones de muntanya com la nostra.  

Considerem que aquestes accions suposaran un encariment considerable de l’administració local 
que esdevindrà progressivament insostenible: prop d’un 90% dels més de 9.000 regidors que 
serveixen al país ho fan abnegadament sense cap assignació salarial; especialment els 
ajuntaments més petits com és el cas de la majoria dels ajuntaments i EMDs de l’Alt Urgell.  
 
Constatem que els ajuntaments només suposen el 3’4% del deute públic; l’increment de l’IVA 
estima una càrrega impositiva extra pels ajuntaments catalans de 120.000M€. Aquestes mesures, 
en cap cas solucionen el problema del finançament local ni garanteix que es solucioni el problema 
del dèficit públic de les administracions públiques.  
 
Manifestem el nostre rebuig a aquestes mesures, manifestem el nostre suport als ens locals, 
especialment ajuntament i EMDs, i demanem al ple del consell comarcal que doni suport a aquest 
manifest mitjançant un acord de ple.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
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Primer.  Aprovar el manifest del Consell d’Alcaldes de suport als Ens Locals que consta a 
l’antecedent. 
 
Segon.  Notificar aquesta aprovació als presidents dels Consells Comarcals de Catalunya, al 
president i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President del Govern de la 
Generalitat, al president i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i al 
President del Govern Espanyol. 
 
 
14. MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS 
 
El president presenta la proposta de Manifest en defensa dels Consells Comarcals i destaca el fet 
que els consells comarcal no es poden entendre de la mateixa manera des de Barcelona o des de 
Madrid que des dels pobles, i en aquest sentit defensa que la política de café per tothom no és 
vàlida pels consells comarcals. En relació a la gestió que s’estigui fent des d’aquests ens reclama 
un debat diferent ja que potser l’actual no és la més adient, però en qualsevol cas creu que la seva 
existència al territori, en el nostre cas, és necessària. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup del PSC-CPM i anuncia el vot d’abstenció dels membres del 
seu grup. Manifesta que hi ha d’haver un debat consensuat per veure com s’articulen els consells 
comarcals, i posa de relleu que hauríem de ser uns ens més tècnics per serveis als ciutadans i als 
ajuntaments amb un Consell d’Alcaldes més important. Demana parlar-ne i fer reunions de treball 
per concretar alguna proposta per veure com es pot fer. Creu que s’ha d’anar més enllà per veure 
com ha de ser aquest òrgan institucional més resolutiu en la mancomunació de serveis per fer una 
administració més eficient. 
 
Pren la paraula el Sr. Sala pel grup d’ERC i anuncia el seu vot a favor posant de relleu el fer que 
s’hauria de despolititzar i fer que l’òrgan de govern fos el Consell d’Alcaldes. 
 
El president manifesta que des de l’Alt Urgell s’està treballant, durant tot aquest mandat corporatiu 
i l’anterior, per potenciar el Consell d’Alcaldes, i per tant està d’acord en aquesta afirmació. 
Recorda que està en tràmit al Parlament de Catalunya la Llei de Governs Locals i que serà a partir 
d’aquesta que es podran plantejar al·legacions. El tema de mancomunar serveis s’està intentant fer 
una anàlisi de quins serveis son mancomunables ara per ara a la comarca i en aquest sentit s’ha 
elaborat una enquesta als ajuntaments a partir del resultat de la qual es podrà veure quins son els 
que es demanden i com l’economia d’escala pot ser un factor determinant en el territori en el què el 
Consell Comarcal ha de jugar un paper important. Agraeix el posicionament i la reflexió de tots els 
grups. 
 
 
MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS 

Exp. Núm.: PRS 2012/15  
 

Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
ha encarregat a un comitè d’experts l’assessorament a la Comissió que ha d’elaborar el projecte 
de Llei de governs locals i d’hisendes locals; 
 



 

 

Atès que és voluntat del Departament de Governació que la Llei doni resposta a les necessitats del 
món local català i que aconsegueixi la màxima eficiència amb la mínima, burocràcia, desplegant al 
màxim el marc competencial que estableix l’Estatut; 
 
Atès que el Govern de la Generalitat treballa amb la voluntat que la futura Llei de governs locals 
reguli les funcions de les administracions locals, i aposta pel rigor en la definició del model 
d’administracions catalanes minimitzant-lo al màxim i finançant-lo correctament; 
 
Atès que és voluntat també del Departament de Governació que la Llei compti amb el màxim 
consens territorial; 
 
Atesos els diferents posicionaments i informacions aparegudes darrerament que intenten un model 
d’assignació competencial que no és propi al nostre país, basat en l’assignació de serveis a les 
Diputacions provincials. 
 
I atesa la inquietud dels consells comarcals de la demarcació de Lleida i de l’Alt Pirineu pel que fa 
a les informacions recents aparegudes als mitjans de comunicació, les quals posen en dubte 
l’actual configuració i transcendència política dels consells comarcals i proposen substituir les 
estructures actuals per consells d’alcaldes, que actuarien simplement com a gestors, 
mancomunant els serveis a prestar als ajuntaments, 
 
És per tot això que el Ple del Consell Comarcal de  l’Alt Urgell acorda: 
 

1. Defensar el paper consolidat dels consells comarcals de les terres de Lleida després de 
prop de 25 anys d’existència, perquè presten serveis de qualitat, de proximitat i amb 
eficiència als municipis i a la ciutadania. 

 
2. Remarcar que Catalunya està composta per 947 municipis, que ocupen un total de 32.000 

Km2 de territori; més de la meitat d’aquests municipis tenen menys de 1.000 habitants 
mentre que un total de 347 en tenen menys de 500.  El 80% de la població es concentra en 
menys de 15% del territori.  La prestació de serveis a dues terceres parts del territori fa 
imprescindible que existeixi una administració supramunicipal que garanteixi un equilibri 
territorial al país. 
 

3. Fer ressaltar que les terres de Lleida, amb una extensió de 12.271 Km2, estan compostes 
per 231 municipis i tenen 439.253 habitants.  És la demarcació menys poblada de 
Catalunya.  La dispersió de la població amb el seu caràcter disseminat i el fet que la 
majoria de municipis no arriben als 500 habitants demostren la necessitat d’una institució 
com el Consell Comarcal 
 

4. Reivindicar el paper històric i present de les comarques i dels consells comarcals com a 
divisió territorial i organització pròpia de Catalunya, genuïnament catalana, i com a nivell i 
instrument més adient per fer efectius els principis estatutaris de diferenciació, 
subsidiarietat i eficiència. 
 

5. Preservar l’actual configuració de municipis i ajuntaments a Catalunya, els quals disposen 
d’una identitat pròpia i són ferms defensors del territori. 
 

6. Considerar els consells comarcals com a organismes supramunicipals totalment necessaris 
per a la sostenibilitat econòmica i que serveixen d’estímul per a la cooperació entre 
ajuntaments i per generar polítiques adreçades als municipis de la comarca; presten un 
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servei proper i professional a tots els habitants i disminueixen costos als ajuntaments, 
sobretot els més petits, optimitzant els recursos disponibles. 

 
7. La necessitat de prestació de serveis a la ciutadania més eficients econòmicament 

comporta, en molts casos, per la seva magnitud d’implantació i sosteniment la necessitat 
d’existència d’ens territorials com són els Consells Comarcals. En cas de desaparició 
comportaria el sorgiment de d’altres ens per aconseguir aquests objectius i, probablement, 
amb el mateix àmbit territorial. 

 
8. Reclamar que els consells comarcals continuïn treballant amb una direcció política i a partir 

d’un full de ruta marcat pel model de comarca que cada territori defineixi, traçant les línies 
estratègiques per al seu desenvolupament rural, econòmic, cultural i social. Alhora que 
segueixin prestant serveis de cooperació especialitzada. 

 
9. Reconèixer i manifestar la millor posició de les comarques i consells comarcals, front les 

províncies i diputacions provincials, per la seva dimensió més idònia, la seva proximitat al 
territori i al ciutadà i les seves possibilitats d’increment de l’eficiència, establint l’assignació 
competencial corresponent. 

 
10. Sol·licitar que la Comissió encarregada de l’elaboració dels documents preparatoris que 

faciliten al Govern la redacció del projecte de Llei de governs locals i d’hisendes locals 
tingui en compte aquestes demandes a fi i efecte de sumar el màxim consens territorial. 

 
11. Traslladar aquest manifest a tots els ajuntaments de la comarca per a la seva adhesió, així 

com també a l’ACM, la FMC i la FEMP, a la Diputació de Lleida, a les delegacions del 
Govern a Lleida i a l’Alt Pirineu, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Sotmesa la proposta a votació per majoria dels membres presents, amb 9 vots a favor dels 
membres de CiU i d’ERC i 4 vots d’abstenció del membres presents de PSC-CPM, s’aprova el 
Manifest proposat coma moció sobre els Consells Comarcals. 
 
 
15. 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. 75 al 95 de 2012 compresos entre els dies 17 de juny i fins la data d’avui. 
• Resolucions: núm. 84 a la 98 de 2012 entre els dies 17 de juny i fins a la data d’avui. 

 
 
16. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 



 

 

El president dóna compte de la visita a la comarca del President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. 
Artur Mas, que es va reunir amb els alcaldes de la comarca el divendres dia 13 de juliol al matí.  
 
Aprofita el moment per desitjar bon estiu a tothom i bones vacances per aquells que en facin. 
 
17. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No havent-hi alcaldes presents no hi ha torn de paraules 
 
18.PRECS I PREGUNTES. 
 
No es presenta cap prec ni pregunta, ni es demana cap paraula 
 
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 
    
 


