
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2012/5 
Caràcter: Ordinari 
Data: dimecres, 10 d' octubre de 2012 
Durada: De les 20:00 a les 20:40 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
Hi assisteixen: 
 
 Sr. JESUS FIERRO RUGALL, president 
 Sr. PERE NAVINÉS PLANES Vice-president segon 
 Sra. DOLORS ESPLUGA ESPLUGA consellera 
 Sra. MARIA CARME RIBÓ DOMENJÓ consellera 
 Sr. PERE ARTIGUES ALRICH conseller 
 Sr. EDUARD VIVES ESPUGA conseller 
 Sr. ANTONI FIOL COLOMAR conseller 
 Sr. JOSEP MIQUEL ALFONSO SANCHEZ conseller 
 Sra. MONTSERRAT RAMONEDA BALLESTER consellera 
 Sra. MARIA DOLORS VIDAL GUIU consellera 
 Sr. ARCADI PAYEROLS SOLÀ consellera 
 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.JOSEP XAVIER CAMPS TORRENS Vice-president primer 
 Sr. RICARD PEREZ LLORDÉS Vice-president tercer 
 Sra. ROSA ANDORRÀ NICOLA consellera 
 Sr. JESUS DORIA PARRAMON conseller 
 Sr. ANTONI CASANOVAS ALÍS conseller 
 Sr. JOAQUIM PASCUET MOLLET conseller 
 

Alcaldes presents: 

CAP 

S’incorporen durant la sessió: 

Sr. Antoni Fiol i Colomar 



 

 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, cooperació municipal i serveis al territori 
2. Acceptació de la renúncia d'un Conseller 
3. Modificació ordenança fiscal número 4 "Taxa per a la prestació del servei de teleassistència" 
4. Ordenança fiscal número 10 "Taxa d'ús del Centre de Serveis de l'Alt Urgell (CSAU) i de l'edifici 
seu del Consell Comarcal 
5. Conveni amb el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la cessió 
d'espais del Centre de Serveis de l'Alt Urgell 
6. Modificació del Conveni amb el Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya per a la cessió d'espais                            
7. Conveni amb el GAL Consorci Alt Urgell - Cerdanya per a la prestació de serveis administratius: 
ratificació de Decret 
8. Modificació dels estatuts del GAL Alt Urgell - Cerdanya 
9. Dictamen del Compte General de l'exercici 2011 
10. Operacions de tresoreria a curt termini 2013 
11. Modificació de crèdits número 3, suplements de crèdit 
12. Complement de prestació al personal inclòs al règim de la Seguretat Social en situació 
d'incapacitat temporal 
13. Aplicació al personal electe de mesures retributives establertes en el RDL 20/2012, 13 de juliol 
 

Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament local 
14. Declaració de BCIL de l'església de Santa Coloma de Vilamitjana 
 
Punts inclosos per urgencia 
15. Conveni amb el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya per al desenvolupament d’accions del 
projecte de cooperación “Energia i Forest” 
 
16. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència 
17. Informes de Presidència 
18. Torn obert de paraules als alcaldes 
19. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
A l’inici de la sessió el president exposa el motiu del canvi de dia de la sessió ordinària d’aquesta 
sessió del Ple i per assentiment del presents es ratifica aquesta proposta. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior, 4/2012, de data 26 de 
juliol de 2012. 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERVEIS AL TERRITORI 
 
2. ACCEPTACIO DE LA RENÚNCIA D’UN CONSELLER: Sr. Joaquim Pascuet Mollet 
 

Exp. núm .SEC-2012-4 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
En data 24 de setembre de 2012, el Sr. Joaquim Pascuet Mollet, conseller del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, ha presentat una instància de renúncia al seu càrrec de conseller comarcal. 
 
Vist el disposat a la Llei Orgànica de Règim Electoral General   
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Acceptar la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Pascuet Mollet 
 
Segon. Tramitar l’expedient davant la Junta Electoral Central per tal que es procedeixi al 
nomenament a la persona que l’hagi de substituir. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord al Sr. Pascuet Mollet per a la seva constància amb agraïment per la 
seva tasca i el temps dedicat al Consell Comarcal 
 
 

2. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 "TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA" 

 
El Sr. Navinés, president de l’àrea de Governació, Cooperació municipal i serveis al territori explica 
el contingut d ela proposta de modificació de la ordenança fiscal per la prestació del servei de 
teleassistència el qual es fonamenta amb l’increment sofert pel contracte amb l’empresa que 
presta el servei i per l’increment de l’IVA. Explica que ara per ara hi ha 150 serves actius a la 
comarca. 
 
La Sra. Vidal, del grup del PSC-PM, manifesta que el vot dels membres del seu grup serà a favor 
ja que la proposat és d’apujar el mínim. 
 
El Sr. Fierro explica que aquest servei està funcionant molt bé, ja que un cop tret de nou a concurs 
es va reconduir el servei de forma correcte. 
 
 
ACORD : MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 "TAXA PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA" 

Núm. exp. INT 2012/20  
 
Des del 4 de maig de 2000 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té establerta l’ordenança fiscal 
número 4 “Taxa per a la prestació del servei de teleassistència”. 
 
En data 11 de febrer de 2010, es va aprovar la darrera modificació de l’article 3. “Quantia”. 
 
En data 14 de juliol de 2012, es va publicar al Butlletí Oficial del Estado el RDL-20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix 
que a partir de l’1 de setembre el tipus reduït d’IVA és el 10%. 
 



 

 

En data 5 de setembre de 2012, la empresa SAR Quavitae, adjudicatària del servei de 
teleassistència en comunica que aplicarà a partir de la factura del mes d’agost la regularització de 
l’IPC de l’anualitat 2012. 
 
La presidència del Consell Comarcal, en conseqüència, ha incoat expedient de modificació de 
l’article 3. “Quantia” de l’ordenança fiscal  per així actualitzar l’import de la taxa als costos reals del 
servei. 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 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’article 3 de l’ordenança fiscal núm. 4, “Taxa per a 
la prestació del servei de teleassistència”, i la tarifa que queda fixada en la quantia que s'expressa en 
el text de l’ordenança, que resta incorporada a l'expedient. 
 
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. 
 
 
 

3. ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 "TAXA D'ÚS DEL CENTRE DE SERVEIS DE L'ALT 
URGELL (CSAU) I DE L'EDIFICI SEU DEL CONSELL COMARCAL 

 
El Sr. Navinés, president de l’àrea de Governació, Cooperació municipal i serveis al territori explica 
el contingut de la proposta d’aprovació de la ordenança fiscal que fixa la taxa d’ús del Centre de 
Serveis de l’Alt Urgell i de l’edifici seu del Consell Comarcal, que dóna valor als edificis i que 
permetrà cobrar per l’ús i les ocupacions que es puguin fer d’aquests. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup del PSC –PM, i exposa que per coherència i tenint en compte 
que van votar en contra de la construcció del nou edifici, per seguir la tendència de fer menys 
administracions i a més a més pel fet que no ha estat finançat al 100% i s’ha hagut de recórrer al 
finançament amb interessos per ara cedir-lo, quan havia d’estar pensat per la comarca no essent 
la seva funció inicial la cessió, votaran abstenció. La Sra. Vidal manifesta també que “ara ho 
demanen i ens dona la raó”, ja que si se cedeix és que no es necessita la planta baixa. Pel que fa 
a l’import de la cessió a 1.400 €/mes es trigarà molt a amortitzar 
 
En aquest moment s’incorpora el Sr. Antoni Fiol. 
 
El Sr. Fierro explica que l’ampliació no és nouvinguda en aquest mandat sinó que ve de dos 
mandats anteriors i per tant ja fa uns 10 anys. Si s’extrapolen les dates es veu que la funcionalitat 
prevista els anys 2004-2005 era diferent i els requeriments de nous serveis eren clars per la qual 
cosa es va fer aquesta aposta. Posa de relleu que la inversió es va tirar endavant perquè 
l’estructura estava feta i perquè la major part del finançament de la inversió està subvencionada. 
Ara per ara el consell Comarcal amb la seva estructura pot anar fent a l’edifici existent i per tant si 
l’IDAPA i altres serveis de la Generalitat poden venir a l’edifici del CSAU entén que serà positiu. 
Pel que fa a l’amortització de l’edifici i la rendibilitat econòmica és cert que no s’amortitza amb els 
lloguers, però ara és bo que vingui la Generalitat com a administració pública que ens pot aportar 
recursos i es genera un estalvi general. Manifesta que entén el posicionament del grup del PSC  
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però la realitat del 2003 al 2012 és molt diferent i ara s’ha de mirar endavant buscant i aprofitant 
totes les oportunitats. 
 
La Sra. Vidal replica que els diners haurien estat millor anant als petits municipis que els falten 
infraestructures i finanáments. Manifesta també que si la Generalitat genera un estalvi amb la nova 
ubicació potser ens ho tindran en compte. 
 
El Sr. Fierro explica que el 2003 la Generalitat tenia 14.000 milions d’euros de deute i ara en té 
43.000 milions, i entén per tant que hi ha voluntat de pagar i fer coses però no hi ha els recursos.  
 
 
ACORD : ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 "TAXA D'ÚS DEL CENTRE DE SERVEIS DE 
L'ALT URGELL (CSAU) I DE L'EDIFICI SEU DEL CONSELL COMARCAL 
 

Núm. exp. INT 2012/21  
 
Durant l’any 2010 va iniciar-se la construcció de l’edifici annex al consell comarcal destinat com a 
Centre de Serveis de l’Alt Urgell (CSAU), del que la finalització de la planta baixa es preveu 
imminent. 
 
Així mateix està prevista la signatura d’un conveni entre el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell d’un conveni de cessió d’espai en el 
CSAU. 
 
Alhora el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té cedits espais a diferents consorcis comarcals en la 
seva pròpia seu. 
 
És per això que s’ha posat de manifest la necessitat de regular aquestes cessions mitjançant una 
taxa. 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals , es proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 7 membres presents de CiU i 
ERC i el vot d’abstenció dels 6 membres presents del grup del PSC-PM, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar provisionalment l’ordenança fiscal núm. 10 Taxa d’ús del Centre de Serveis de l’Alt 
Urgell (CSAU) i de l’edifici seu del Consell Comarcal, i les tarifes que queden fixades en les quanties 
que s'expressen en el text de les ordenances que resten incorporades a l'expedient. 
 
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. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
5. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA PER A LA CESSIÓ D’ESPAIS 
DEL CSAU. 

Exp. núm.: CNV 2012/24  
 
La Generalitat de Catalunya té necessitat de situar els serveis dels Departament d’Interior, de 
Presidència, de Territori i Sostenibilitat i de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran 
(IDAPA), en un local cèntric i equipat, amb sales per oficina, despatxos i sales de reunions. 
 
Així mateix, el Consell Comarcal disposa en l’edifici del Centre de Serveis a l’Alt Urgell (CSAU), 
annex a l’edifici seu de la corporació, i situat al Passatge Alzina, d’una planta baixa de 159,21 m2 
preparats per a situar-hi oficines administratives amb dos despatxos i una sala de reunions. 
 
Per tot això, i a aquests efectes, es proposa la signatura d’aquest Conveni que regula l’autorització 
per ocupació onerosa de domini públic amb cessió d’ús privatiu de la planta baixa del CSAU i els 
serveis i subministraments. 
 
La vigència del conveni s’estableix entre l’1 de novembre de 2012 i 1 de novembre de 2017, 
preveient-se la possibilitat de pròrroga. 
 
Atès el disposat a l’article 41 del Decret 336/1998, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 7 membres presents de CiU i 
ERC i el vot d’abstenció dels 6 membres presents del grup del PSC-PM, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de la Presidència per a l’autorització per ocupació 
onerosa de domini públic i cessió d’ús de la planta baixa per despatxos i sales de reunions del 
l’edifici del Centre de Serveis de l’Alt Urgell. (CSAU)  
 
Segon. Facultar a la Presidència per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució al Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
6. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CONVENI  AMB EL CONSORCI GAL ALT URGELL-
CERDANYA PER A LA CESSIÓ E DESPATXOS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SUPORT 
COMPTABLE 

Exp. núm.: CNV 2009/21  
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió de data 30 de juliol de 2009 va ratificar el decret de 
presidència número 79/2009, el qual aprovava el conveni amb el Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya 
per a la cessió de despatxos i prestació de serveis de suport comptable. 
 
En data 10 de setembre de 2012 el Consorci ens notifica l’acord de l’Assemblea General de data 
31 de juliol de 2102, per la modificació puntual del conveni, i en concret del pacte primer, referent 
als metres quadrats de la superfície cedida al consorci, atès que hi havia un error numèric. 
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Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar la modificació puntual del conveni amb el consorci, i en concret del pacte primer, 
la redacció del qual queda establerta de la següent manera:  
 
“ PRIMER: El Consorci utilitzarà com a seu un despatx de forma exclusiva i els serveis de recepció de 
l’edifici seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, situat al Passeig Joan Brudieu, 15 de la Seu d’Urgell.  
El despatx objecte d’aquest Conveni està situat a la segona planta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i té 
una superfície útil de 22,50 m2 que representa un 2,02 % del total de la superfície total del Consell 
Comarcal que és de 1.116,25 m2.. 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell  posa a disposició del Consorci l’ús de les sales de reunions i de formació 
pròpies de la corporació que s’hauran de sol·licitar i reservar seguint els procediments establerts pel Consell 
Comarcal.” 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Consorci 
 
 
7. CONVENI AMB EL GAL ALT URGELL CERDANYA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 

Núm. exp. CNV 2012/31 
 
En data 31 de juliol de 2012 es va dictar el Decret de presidència 2012/98 el tenor literal del qual 
és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012/98 
            Núm. Exp.: CNV 2012/31  
Conveni amb el GAL Consorci Alt Urgell Cerdanya per a la prestació de serveis 
administratius 
 
El Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya ha estat funcionant tots aquests anys amb dues persones a 
jornada completa, una tècnica de certificació i una gerent, i una persona a mitja jornada com a 
tècnica de RSE, comptant-se amb el suport de la secretaria en funcions de RAF i del suport 
comptable i laboral conveniat amb aquest Consell Comarcal. 
 
Amb aquesta estructura, fins ara ha estat possible suplir la manca de personal administratiu amb 
l’assumpció de les tasques per part del personal tècnic i amb suport del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell. En aquest moment, i tenint en compte que s’entra en un període de certificació i controls 
d’expedients de beneficiaris que generaran una càrrega superior de feina, es proposa la signatura 
d’un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per disposar del 70 % de jornada de personal 
administratiu, ja format i coneixedor de les tasques i els programaris de gestió administrativa i de 
les plataformes de l’administració electrònica, pel termini de tres mesos, començant l’1 d’agost. 
 
Tenint en compte també el disposat als articles 9 i 10 del Estatuts del Consorci pel que fa a l’òrgan 
competent, article 57 de la Ley 7/1985 de Bases del règim local i l’article 6 de la Llei 30/1992 
segons la redacció donada per la Llei 4/1999 d’aplicació supletòria pel que fa als convenis de 
col·laboració. 
 



 

 

HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya per a la prestació de serveis 
administratius. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Consorci 
 
Tercer. Donar-ne compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació al Ple, aquest l’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
8. MODIFICACIÓ PUNTUAL D’ESTATUTS DEL CONSORCI GAL ALT URGELL-CERDANYA 
 

Núm. exp. SEC 2008-11 
 
En data 14 d’agost de 2012, el Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya comunica l’acord de l’Assemblea 
General de 31 de juliol de 2012 en la que proposa una modificació puntual dels estatuts del 
Consorci, i en concret el canvi del domicili social de l’entitat, que proposa que sigui la de la seu del 
Consell Comarcal: Passeig Joan Brudieu, 15, de la Seu d’Urgell. 
 
L’article 5 dels Estatuts d’aquest ens i l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que tots els ens 
consorciats ratifiquin aquesta modificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat que representa la majoria absoluta, s’acorda,  
 
Primer.  Aprovar la modificació puntual dels estatuts del consorci en els termes aprovats l’acord de 
l’assemblea de data 31 de juliol del Consorci. 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Consorci 
 
 
9. APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011 
 
El Sr. Fierro presenta el contingut del resum de la liquidació i del romanent, fent esment especial 
que respecte al 2010 els fons de cooperació és inferior en 62.000 € i per tant es reflecsa en la 
liquidació. Alhora comenta que els costos financers i les tensions de tresoreria, la disposició de 
pòlisses més els préstecs, les inversions programades amb finançament del FEDER que primer 
han de ser pagats abans de cobrar. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup del PSC-PM i posa de relleu que amb el dictmane d ela 
liquidació del 2011 es recull l’edifici del Consell amb 1.000.000 d’euros i també posa de relleu que 
el pressupost del 2011 es va pressupostar la planata de biomassa , que era una bona inversió pels 
municipis petits, i de la què no s’ha fet res. Destaca que s’han fet molts estudis que segurament no 
han fet servir, tot i que estiguin bastant subvencionats. Posa de manifest l’increment del cos 
financer pels pretecs que s’han d’anar pagant i manifesta que s’han de vigilar els interessos que 
estant pujant. Pel que fa als ingressos destaca que el consell no té recursos propis i que els que té 
son finalistes, possant l’exemple dels ingressos del PUOIS que passa pel compte del consell 
comarcal i que hauria d’estar a una altre caixa per garantir que es pagui el més aviat millor, tal com 
ja havien proposat altres cops. Manifesta que si el consell està com està en les tensions de 
tresoreria aquesta no s’ha de finançar amb els diners que van pels ajuntaments. Enten que el 
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dictàmen del compte és un document molt tècnic i com a tal no hi tenen res a dir, tot i que per 
l’exposat abans anuncia el vot en contra dels membres del seu grup. 
 
El Sr. Fierro explica que les tensions de tresoreria no es produeixen pel projecte de l’ampliació del 
Consell Comarcal sinó pel conjunt de les inversions i per la seva gestió ordinària. Posa de manifest 
que el Consell ajuda als ajuntaments petits i deixa constància que una part del deute pendent del 
Consell també prové dels ajuntaments i és una tensió que s’assumeix com la provinent d’altres 
institucions com la Generalitat. Pel que fa a les inversions esmentades com la del nou edifici 
explica que estava pressupost en fases en els exercici 2010, 2011 i 2012. Pel que fa a la planta de 
biomassa posa de relleu que no és una inversió que s’abandoni sinó que es postposa i la qualifica 
d’inversió important per la comarca que s’ha de mirar de tirar endavant en el moment en què hi 
hagi possibilitat d’obtenir subvencions. Pel que fa als pagaments del Pla d’Obres manifesta que es 
fa tot l’esforç per poder donar resposta als municipis. Entén el vot negatiu anunciat pel fet que van 
votar en contra del pressupost. 
 
 
ACORD: APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011 

Núm. exp. INT 2012/17 
 
Es presentat a la consideració del Ple el Compte General de l’exercici 2011, integrat pel de la 
pròpia entitat i el de la societat mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció 
comarcal, rendit pel president i informat per la Comissió informativa de Governació, Cooperació 
Municipal i Serveis al Territori , en funcions de Comissió Especial de Comptes, en sessió de 28 
d’agost de 2012 i de 5 d’octubre de 2012. 
 
Es dona compte de la tramitació de l’exposició pública mitjançant publicació al BOP de Lleida 
número 121 de l’1 de setembre 2012 i publicació al taulell d’anuncis comarcal de l’acord de la 
Comissió especial de Comptes i del fet que en el termini de 15 dies hàbils més vuit, no s’ha 
presentat cap al·legació. 
 
S’informa del resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació de l’exercici, del qual 
resulta un resultat pressupostari ajustat de -21.823,19 € i un romanent positiu de tresoreria per 
despeses generals d’import de 102.641,27 € 
 
Vistos que els informes de la Comissió han estat favorables a l’aprovació del Compte General i 
tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Vistos els informes d’intervenció emesos 
 
Atès el disposat als articles 208 a 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós. 
 
Per majoria, amb els vots a favor dels 7 membres presents del CiU i ERC, i el vot en contra dels 6 
membres presents del grup dle PSC-PM, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 2011. 



 

 

Segon. Donar compte del Decret de Presidència 2012/108 d’aprovació de la liquidació de l’exercici 
2011. 

 
10. OPERACIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI  2013 

Núm. exp. INT 2012/23  
 
Atesa la proximitat dels venciments de les operacions de tresoreria a curt termini concertades per 
la corporació per a l'any 2012. 
 
Es proposa al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell l’adopció de l’acord d’aprovació de les bases 
i la sol·licitud d’ofertes a les entitats bancàries, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a les concertacions de pòlisses de 
crèdit per a l’any 2013 per import de 1.300.000,00 €. 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca a través de les oficines 
obertes a la Seu d’Urgell la presentació de propostes. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la contractació 
d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la.  
 
 
11. SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS   

Núm. exp. INT-2012/22 
 
La Sra. Camps, gerent, explica el contingut i la necessitat de precedir amb l’expedient per 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, que son els primers per tres subvencions (servei de 
voluntariat europeu, Activitats culturals de l’IEI i Pla de dinàmica educativa) i el crèdit extraordinari 
per despeses d’inversió que passen a ordinari a l’arxiu comarcal. 
 
Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient,  
 
D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar els Suplements de Crèdit amb les partides pressupostàries i imports més avall 
indicats, així com el seu finançament: 
 

Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 
3 46200 Servei jurídic municipal. LOPD 17.051,00 921.22721
3 46800 Servei jurídic municipal. LOPD 1.416,00 921.22721
3 42090 Servei de voluntariat europeu 12.600,00 234.22622
3 46100 Activitats culturals i recreatives. IEI 10.894,00 330.22624
3 45030 Pla dinàmica educativa 8.369,11 320.22799

   
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS

50.330,11 
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Segon. Aprovar els Crèdits Extraordinaris amb les partides pressupostàries i imports més avall 
indicats, així com el seu finançament: 
 

Núm.  Denominació Import P. despesa 
3 Arxiu històric.Maquinaria,instal.utillatge 7.600,00 330.62300 
3 Arxiu històric.Equips processos informació 400,00 330.62600 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS
8.000,00

 

 

Finançament: Baixes de crèdits de despeses 

Núm.  Denominació Import P. despesa 
3 Arxiu històric.Despeses diverses 8.000,00 330.22627 

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ
8.000,00

 

 

Tercer. 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. 
 
 
12. COMPLEMENT DE PRESTACIÓ AL PERSONAL PER INCAPACITAT TEMPORAL 
 
El Sr. Fierro, president, explica que a partir de la publicació al BOE del RD-Llei 20/2012 s’ha parlat 
amb el personal laboral i funcionari a través dels seus representants i s’ha acordat implementar els 
complements a la nòmina per baixa laborals que permet el mateix real decret. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-PM manifesta l’acord dels membres del seu grup en què es 
prengui faci aquest complement adduint que els funcionaris ja estan prou castigats amb els 
retallades i lamenta que s’ho hagin de carregar les administracions públiques locals. 
 
 
ACORD : COMPLEMENT DE PRESTACIÓ AL PERSONAL PER INCAPACITAT TEMPORAL 
 

Núm. exp.: PRS-2012/11 
 
El Reial Decret-llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, publicat al BOE del dia 14/09/2012 regula, al seu article 9, la prestació 
econòmica de la situació d’incapacitat laboral temporal (ILT) del personal al servei de les 
administracions públiques.  
 



 

 

Aquest article preveu que cada administració pública, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal inclòs al règim de la 
Seguretat Social en les situacions d’incapacitat temporal, cosa que haurà de fer en el termini de 3 
mesos i en els termes que disposa la Disposició transitòria 15a.  
 
Aquest complement no serà d’aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor del RD –Llei 
20/2012 es trobessin en situació d’ILT, als quals s’aplicarà la normativa anterior. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el règim de la 
seguretat social i el personal laboral al seu servei de la següent forma: 
 
- Quan la situació d’ILT derivi de contingències comunes els complements retributius següents, 
sobre la base reguladora del mes anterior: 
 - 50 % els tres primers dies 
 - 15 % del 4rt. al 20è. dia 
 - 25 % a partir del 21è dia 
 
- Quan la situació d’ILT derivi de contingències professionals de fins el 25% des del primer dia. 
 
- Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal funcionari 
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei es trobi en el 
següents situacions : hospitalització, intervenció quirúrgica i en els supòsits de malalties greus a 
que fa referència el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en 
el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per 
càncer o altra malaltia greu, així com altres situacions com les de risc durant l’embaràs i de 
violència de gènere, també per als mateixos treballadors, un complement, des del primer dia de 
baixa, de les percepcions de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada  
(INSS/MÚTUA), fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes 
anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 
 
Segon. Notificar aquest acord als representants dels treballadors i treballadores del Consell 
Comarcal. 
 

 
13. APLICACIÓ AL PERSONAL ELECTE DE MESURES RETRIBUTIVES ESTABLERTES EN 
EL RDL 20/2012, 13 DE JULIOL 
 
El Sr. Fierro, president, explica que com a membre electe el sou del president és l’únic que es 
paga al Consell Comarcal i que tenint en compte la retallada en la paga extra que s’ha d’aplicar als 
treballadors ell també renuncia a aquesta paga. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-PM, proposa, que encara que no siguin molts diners, es destini 
l’import d’aquesta paga a funcions socials. 
 
El Sr. Fierro explica que pel que fa a l’import de la paga extra que no es farà efectiva als 
treballadors s’ha de fer una reserva de crèdit per un futur, no essent així en el cas dels membres 
electes. 
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ACORD : APLICACIÓ AL PERSONAL ELECTE DE MESURES RETRIBUTIVES ESTABLERTES 
EN EL RDL 20/2012, 13 DE JULIOL 

 Núm. exp. INT 2012/24  
 
En el BOE número 168 de data 24 de juliol de 2012, es va publicar el Reial Decret-Llei 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
Entre les mesures a aplicar per garantir l’estabilitat pressupostària, indica entre altres mesures, la 
supressió de la paga extraordinària de Nadal pel personal de les administracions públiques. 
 
En el preàmbul del RDL, i concretament en el segon paràgraf de la pàgina 50431, cita 
explícitament que aquesta mesura també s’aplicarà al personal electe de les Corporacions Locals, 
però no es fa així en el seu articulat. 
 
Tot i així, en els articles 2, 3 i 4 del Reial Decret-Llei, en els quals indica els tipus de personal als 
que és d’aplicació la supressió de la paga, no es prou clar a l’hora d’assenyalar la seva aplicació 
als càrrecs electes. 
 
Tenint en compte que l’òrgan competent per a fixar les retribucions dels càrrecs electes de la 
corporació és el Ple, i,  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Únic. Aplicar al personal electe del Consell Comarcal de l’Alt Urgell la reducció de la paga 
extraordinària de Nadal per a l’any 2012, de la mateix manera que es preveu pels treballadors dels 
sector públic al RDL 20/2012, de 13 de juliol. 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
14. DECLARACIÓ DE BCIL DE L’ESGLÉSIA DE SANTA COLOMA DE VILAMITJANA 
 

Núm. exp. BCL 2011/18  
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Santa 
Coloma de Vilamitjana, 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 manifestació específica del llenguatge barroc construït a 
la vall de Castellbò, que l’edifici ha tingut un paper força destacat en la història i en l’ordenament 
de les relacions socioeconòmiques de l’indret i de la seva parròquia i que l’edifici determina 
l’aspecte de conjunt de la població de Vilamitjana.  
 



 

 

La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Coloma de Vilamitjana. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord al Bisbat d’Urgell, a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò i a l’EMD de la 
Vila i Vall de Castellbò. 
 
 
Punts d'urgència:  Amb compliment del disposat a l’article 82.3 del ROF i previ acord per 
unanimitat dels membres presents, s’inclou el següent a l’ordre del dia. 
 
 
15. CONVENI AMB EL CONSORCI ALT URGELL CERDANYA PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACCIONS DEL PROJECTE DE COOPERACIO ENERGIA I FOREST 
 

Núm. exp. CNV-2012-33 
 
En el marc de l’Ordre AAM/184/2012  de 20 de maig per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la cooperació entre Gals catalans en el marc de l’eix 4 Leader mesura 421 del 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 i es convoquen els corresponents a 
l’any 2012, la Junta de Govern del  Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya (d’ara endavant CAUC) en la 
seva sessió de 5 de juliol va aprovar participar en diferents projectes de cooperació catalana amb 
altres grups Leader de Catalunya. 
 
Entre els projectes sol·licitats, el CAUC és soci cooperant del projecte Energia i Forest el qual està 
coordinat per l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i en el qual hi 
participen els següents GAL: ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la 
zona Nord-Oriental de Catalunya), Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, 
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i Consorci Alt Camp Conca de Barberà. 
 
Aquest projecte ha estat aprovat per Resolució del Director General de Desenvolupament Rural de 
data 20 de setembre de 2012 amb una inversió aprovada pel CAUC com accions específiques de 
16.576,34 € i un ajut pel mateix import. 
 
A través d’aquest projecte es pretén impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels 
territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i 
en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la 
biomassa. Aquestes son accions especialitzades en temes energètic i forestals que s’ha de dur a 
terme amb personal titulat en aquests àmbits i que no figuren a la plantilla del Consorci. Alhora el 
termini fixat per a la conclusió de les accions dificulta la contractació de personal per la qual cosa 
s’ha proposat al Consell Comarcal de l’Alt Urgell que des dels seus serveis tècnics es puguin fer 
les accions previstes al conveni. 
 
Sotmesa la proposta votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
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Primer. Aprovar l’esborrany del Conveni amb el Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya per regular la 
prestació de serveis de suport per a l’execució del projecte Energia i Forest a les comarques de 
l’Alt Urgell i la Cerdanya en el marc dels projectes de cooperació entre grups Leader de Catalunya 
per l’anualitat 2012 i que es quantifica en un import de 5.684,34 € 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya” 
 
 
16. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència dictats entre la 
última sessió del Ple i la data d’avui. 
 

 Decrets: núm 95 al 136 de 2012 compresos entre els dies 26 de juliol de 2012 fins la data 
d’avui. 

 Resolucions: núm 98 al 120 de 2012 entre els dies 26 de juliol de 2012 fins la data d’avui. 
 
17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa del calendari de fires de tardor que comença amb la Fira del Coll de Nargó 
aquest mateix cap de setmana, seguida de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell a la qual 
l’alcalde de la ciutat li ha dit que fes extensiu a tots els presents la seva invitació, la Fira de Tots 
Sants d’Oliana i que acabarà amb la Fira de Sant Andreu d’Organyà. 
 
18. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No havent-hi alcaldes presents no hi ha torn de paraules 
 
19. 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 
    
 


