
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2012/6 
Caràcter: Ordinari 
Data: dimarts, 20 de desembre de 2012 
Durada: De les 13:00 a les 13.50 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
Hi assisteix: 
      ] 
Sr. JESUS FIERRO RUGALL, president 
Sr. JOSEP XAVIER CAMPS TORRENS Vice-president primer 
Sr. PERE NAVINÉS PLANES Vice-president segon 
Sr. RICARD PEREZ LLORDÉS Vice-president tercer 
Sra. ROSA ANDORRÀ NICOLA consellera 
Sra. MARIA CARME RIBÓ DOMENJÓ consellera 
Sr. PERE ARTIGUES ALRICH conseller 
Sr. EDUARD VIVES ESPUGA conseller 
Sr. ANTONI FIOL COLOMAR conseller 
Sra. MARIA DOLORS VIDAL GUIU consellera 
Sr. ARCADI PAYEROLS SOLÀ consellera 
Sra. CONCEPCIÓ RABASSA CASTELLARNAU consellera 
Sr. JORDI SALA SOLANS conseller 
Sr. PERE MILLAS CASALS, conseller 
 
Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
 
Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 
Sr. JESUS DORIA PARRAMON conseller 
Sra. DOLORS ESPLUGA ESPLUGA consellera 
Sr. JOSEP MIQUEL ALFONSO SANCHEZ conseller 
Sra. MONTSERRAT RAMONEDA BALLESTER consellera 
Sr. ANTONI CASANOVAS ALÍS conseller 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERVEIS AL TERRITORI 



 

 

 
2. Presa de possessió d'un conseller comarcal 
3. Addenda de pròrroga al conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'Oficina 

Comarcal d'Habitatge – 1r semestre 2013 
4. Conveni amb la Diputació de Lleida per la recaptació executiva 
5. Modificació de crèdits 4/2012 
6. Aprovació de la pròrroga del pressupost 2012 
7. Concertació d’operacions de tresoreria a curt termini 2013 
8. Aprovació del límit de la despesa computable per al pressupost 2013 
9. Acord sobre la no disponibilitat de la paga extra dels treballadors i personal electe en 

compliment del RD Llei 20/2012 
10. Donar compte dels informes de morositat 
11. Declaració de compatibilitat d'un lloc de treball 
12. Sol·licitud a l'ACA per ser administració actuant de l'EDAR Montferrer 2013 

 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL 

13. Conveni amb l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya per al desenvolupament del 
projecte d'inserció laboral de joves "ODISSEU" 

 
COMISSIÓ D' ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

14. Conveni amb diversos ajuntaments de la comarca pel tècnic compartit de joventut de l'Alt 
Urgell: ratificació de decret 

15. Addenda d’actualització econòmica pel finançament dels serveis de transport i menjador 
escolar pel curs 2012-2013 

 
MOCIONS 

16. Moció de suport al model educatiu català 
17. Moció instant al Govern de l’Estat a deixar sense efecte els plans que preveuen el 

tancament del parador de la Seu d’Urgell durant 5 mesos 
 

18. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
 
Punts inclosos per urgència: 

19. Conveni amb el Departament de Benestar i Família en matèria de polítiques de joventut, 
2013 

20. Addenda de pròrroga al conveni amb el Departament de Benestar Social i Família i 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la gestió de l'oficina jove 2013 

21. Conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya pel desenvolupament del programa “Joves 
per l’ocupació 
 

22. Informes de Presidència 
23. Torn obert de paraules als alcaldes 
24. 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, 5/2012, de data 10 
d’octubre de 2012. 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERVEIS AL TERRITORI 
 

2. PRESA DE POSSESSIÓ D'UN CONSELLER COMARCAL : PERE MILLÀS CASALS 
 

Exp. Núm.: SEC 2012/4  
 
El Ple de data 10 d’octubre de 2012 va acordar acceptar la renúncia del conseller Sr. Joaquim 
Pascuet Mollet del Partit Popular. 
 
Un cop tramitat davant la Junta Electoral Central la documentació corresponent s’ha rebut còpia de 
la credencial de conseller comarcal a favor del Sr. Pere Millàs Casals, el qual ha de prendre 
possessió de càrrec. 
 
Essent present a la sessió el Sr. Millàs i havent completat la documentació a presentar de 
declaració de béns i la declaració d’interessos i d’incompatibilitats es procedeix a prendre 
possessió de càrrec mitjançant la fórmula de jurament o promesa prevista al Decret 707/1979, de 5 
d’abril, tal i com preveu l’article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
conseller o consellera del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya “ 
 
Respon el Sr. Millàs, Si, prometo 
 
El senyor Pere Millàs Casals pren possessió del seu càrrec.  
 
El president dona la benvinguda al nou conseller comarcal i li desitja sort en el desenvolupament 
del seu càrrec.  
 
NOMENAMENT A ÒRGANS COL·LEGIATS I A LA REPRESENTACIÓ D’ALTRES ENS. 
 
El president dóna compte que a partir d’aquest moment s’ha de considerar la substitució del Sr. 
Pascuet pel Sr. Millàs als òrgans col·legiats del Consell Comarcal del qual formava part i que son 
els següents: 
 

 Comissió especial de comptes 
 Comissions informatives de Ple 
 Comissió de Govern 
 Junta de Portaveus 

 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A ALTRES ENS. 
 



 

 

De resultes de la pressa de possessió del Sr. Millàs es procedeix a la designació i nomenament de 
la representació en altres ens que tenia el Sr. Joaquim Pascuet  
 
Primer. Nomenar el Sr. Pere Millàs Casals com a representant del Consell Comarcal al Consorci 
d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) en substitució del Sr. Joaquim Pascuet Mollet. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci. 
 
 

3. ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI AMB L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE 
CATALUNYA PER A L'OFICINA COMARCAL D'HABITATGE 

Exp. Núm.: CNV 2012/6  
 
La Comissió de Govern de 8 de maig d’enguany va aprovar el Conveni amb l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya per l'oficina d'habitatge per a l’any 2012. 
 
Per part d’aquesta Agència s’ha proposat l’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració i encàrrec de gestions per al primer semestre de 2013. 
 
Aquest conveni té com a finalitat establir els termes i les condicions de l’encàrrec de gestions i la 
col·laboració per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de 
l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit comarcal, i amb la finalitat de facilitar la proximitat a la 
ciutadania de les gestions i serveis relatius a l’habitatge, en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 
2009-2012. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a la delegació de competències del Ple de 
data 28 de juliol de 2011, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar l’addenda de pròrroga al Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per al primer semestre 2013. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 
 
Tercer. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi totes les gestions necessàries per a la seva plena eficàcia. 
 
 

4. CONVENI AMB LA DIPUTACIO DE LLEIDA PER LA RECAPTACIO EXECUTIVA 
 

 Núm. exp. INT 2012/29  
 
El Text refos de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
marc, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals en quin territori 
estiguin integrades les facultats de gestio, liquidacio, inspeccio i recaptacio dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin.  
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Els Estatuts de l’Organisme Autònom recullen com a funcions la recaptació els recursos i quotes d’altres 
corporacions de dret públic i altres entitata dins l’àmbit d’acutació de la Diputació de Lleida i tenint en compte 
la naturarelesa d’entitat de dret públic del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el seu àmbit territorial dins l’àmbit 
territorial de la Diputació de Lleida. 
 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins el més 
ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç o adequat 
exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local 
aplicable. 
 
Tenint en compte tant les taxes com els preus públics, la devolució d’ingressos indeguts i devolució 
obligades de subvencions per descertificació o revocació d’ajuts son ingressos de dret públic. 
 
Tenint en compte que la delegacio ha d’aprovar-se mitjancant acord del Ple de la Corporació, que haurà de 
fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, i essent 
conforme a dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la 
Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 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 i delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest Consell 
Comarcal, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que 
s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el 
present acord: 
Recaptació en via executiva de tributs (taxes i preus públics) revocacions de subvencions i pagaments 
indeguts de subvencions, i que es concreten en les següents  
 
OF núm. 4 : Teleassistència 
OF núm. 6 : CETAP-Telecentre 
OF núm. 8 : Transport social adaptat 
OF núm. 9 : Transport escolar no obligatori 
 
Segon.- CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ 
1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per liquidació d'ingrés directe i, 
si de cas, autoliquidacions, corresponents alsTributs i/o Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del 
present acord, i les revocacions d’ajuts i subvencions així com la recaptació de pagaments indeguts de 
subvencions que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, 
si de cas, les següents: 
a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament col.lectiu i les notificacions 
individuals en liquidacions per ingrés directe. 
b) Liquidar interessos de demora en totts els deutes que siguin exigibles. 
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en executiva. 
d) Rebre i custodiar les garantíes dels deutes o dispensar-les. 
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 



 

 

f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació. 
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les actuacions conduents 
a aquest fet. 
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor defectuós i de 
qualsevol altre motiu de data de valors. 
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 
j) Autoritzar i presidir les subhastes. 
k) Acordar la suspensió del procediment. 
l) Entaular terceries de domini i de millor dret. 
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la seva 
inscripció en els Registres Públics. 
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per un òrgan de la 
Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL 
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a guardar la tramitació 
legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en voluntària, entre les quals es poden detallar les 
següents: 
a) Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o d’ingrés directe. 
b) Aprovació del calendari de cobrança. 
c) Nootificació col.lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en cas de 
liquidacions d’ingrés directe. 
d) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
e) Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança. 
f) Dictar la providència de constrenyiment. 
g) Confeccionar el plec de càrrecs. 
 
Quart.- CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ 
1) El CONSELL COMARCAL delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en executiva, a 
partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació. 
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a l'Ordenament Local i a la 
legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com a la 
normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la 
seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim Local. 
3) Per a l'exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà la vigent 
taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’aricle 6è epígraf 4 de  la vigent Ordenança Fiscal 
núm. 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 176, de 18 de desembre de 2008) en els terme següents:: 
- El 7,5% de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%. 
- El 15% de la quota sobre el principal, si el recèrrec de cosntrenyiment és del 20%. 
- 100% dels interessos a favor de l’ajuntament. 
- 100% del recàrrec de qualsevol tipus (5,10 o 20%)  a favor de l’ajuntament 
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la Diputació de 
Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin al Consorci. 
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament. 
5) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint la 
compensació econòmica de l’apartat 3). En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a 
compte corresponent al 85% de la recaptació en procediment executiu del trimestreanterior. 
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà al Consorci el compte de 
recaptació, integrat per la següent documentació: 
- Resum de la gestió de cobrament en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés directe. 
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament. 
- Prèvia petició del Consorci, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o de pendent. 
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que s’hagin 
produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui coneixement i 
pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Diputació de Lleida resta rellevada de la 
prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat 
Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del servei. 
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del present acord 
de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent documentació: 
a) Providència de constrenyiment. 
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals. 
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del Departament 
d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida. 
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així com fotocòpia 
de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així com 
fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província. 
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de cobrament periòdic, o 
fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe. 
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, execucions subsidiàries i 
altres supòsits. 
 
Cinquè. ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA 
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir del dia 
següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial corresponent, restant 
tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la 
seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva 
finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga. 
 
Sisè. El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva part es 
procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida. 
 
Setè. Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, 
d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 

5. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2012 
Núm. exp. INT 2012/26  

  
La Sra. Camps, gerent, explica el contingut de la proposta de modificació que vé obligada pel fet 
d’haver d’atendre despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen 
consignació pressupostària insuficient,  
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria amb 9 vots a favor dels membres dels grups de CiU i 
ERC i 5 vots d’abstenció dels 4 membres dels grups del PSC –Progrés i d’1 membre del PP, 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els suplements de crèdits, crèdits extraordinaris i transferències de crèdits amb 
les partides pressupostàries i imports més avall indicats, així com el seu finançament: 
 
 



 

 

Núm. P. ingrés Denominaci Import P. despesa 
4 31100 Servei de teleassistència domiciliària 2.110,24 230,22706 
4 46100 Servei de teleassistència domiciliària 16.761,36 230,22706 
4 46100 Ajuts urgència social 5.141,53 230,48003 
4 45003 Transport escolar col·lectiu 105.000,00 320,22706 
4 45060 Arxiu històric comarcal 9.195,61 330,22627 

 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 138.208,74 

 
Núm. Denominaci Import P. despesa 

4 Interessos operacions de tresoreria 18.020,16 931,31004 
4 Despeses de formalització, modificació, 8.000,00 931,31100 

 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 26.020,16

 
Finançament crèdits extraordinaris: baixes per anul·lació 
 

Núm. Denominaci Import P. despesa 
4 Interessos operacions de tresoreria 16.000,00 -922,12000 
 Interessos operacions de tresoreria 2.020,16 -170,13000 
4 Despeses de formalització, modificació, 8.000,00 -922,12100 

 
 

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 26.020,16

 
 
Núm. 

 
Partida 

 
Denominaci Import alta 

Impor
t 

4 230.21400 Elements transport. Transport adaptat 1.000,00   
4 230.22711 Estudis i treballs tècnics. Programa 6.000,00   
4 230.46701 Transf.corrents consorcis: CAPAU 7.000,00
4 920,22100 Subministraments: Energia elèctrica 3.000,00   
4 920,22102 Subministraments: Gas 6.000,00   
4 920,22200 Comunicacions: Serveis de 3.500,00   
4 931,12000 Retrib. bàsiques per.funcionari: GRUP A1 6.000,00
4 931.12100 Retrib. complementàries per.funcionari: 3.000,00
4 931,12101 Retrib. complementàries per.funcionari: 3.500,00

TOTAL  TRANSFERÈNCIES DE 19.500,00 19.500,00
 
 
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. 
 
 

6. PRORROGA PRESSUPOST 2013 
 
El president presenta la proposta i la necessitat de prendre aquest acord en compliment de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup del PSC-Progrés i manifesta que entenen que s’inicia 
l’exercici amb el pressupost prorrogat i, al igual que l’any passat, diu que els agradaria poder 
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participar en l’elaboració del nou pressupost aportant iniciatives i debatent abans que es faci el 
pressupost per poder sumar i veure si es pot incorporar alguna cosa més positiva per la comarca 
per intentar ajudar, tot i que saben que és difícil i més tenint en compte que el pressupost del 
Consell Comarcal és molt finalista. Anuncia el vot d’abstenció del seu grup a la proposta de 
pròrroga. 
 
El Sr. Millàs del grup del PP posa de manifest que és el seu primer dia com a conseller comarcal i 
que per tant no ha estat a les comissions informatives prèvies i anuncia el seu vot d’abstenció. 
 
El Sr. Fierro, president, agraeix la predisposició del grup socialista i remarca que efectivament el 
pressupost del Consell Comarcal és molt finalista amb poc marge de maniobra. Posa de relleu que 
el pressupost es posarà sobre la taula per debatre’l i aquest compromís hi és per poder intentar 
aprovar un pressupost per unanimitat perquè entén que és bo que en aquesta situació pugui ser 
així tot i el petit marge de maniobra que es tingui. Dona compte que a la comissió informativa es va 
explicar la nova llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que, en la línia de donar 
informació i formació, ahir hi va haver una jornada per secretaris interventors a una part de la qual 
es van convocar els alcaldes i que es procurarà fer una jornada per tots els regidors de la comarca 
per donar a conèixer les noves limitacions i condicionants econòmics i pressupostaris. Pel que fa al 
missatge manifesta que està entès i que s’intentarà buscar el consens amb els grups. 
 

 Núm. exp. INT 2012/27  
 
ACORD SOBRE LA PRORROGA PRESSUPOST del 2012 per l’exercici 2013 
 
L’article 21 del Reial Decret 500/1990, pel que desenvolupa el Capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, 
preveu que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic sense estar en vigor el seu pressupost corresponent, 
es considerarà automàticament prorrogat l’anterior fins al límit màxim dels seus crèdits inicials. 

Es preveu que el pressupost 2013 s’aprovi durant els primers mesos de l’exercici  

Sotmesa la proposta de votació per majoria amb 9 vots a favor dels membres dels grups de CiU i 
ERC i 5 vots d’abstenció dels 4 membres dels grups del PSC –Progrés i d’1 membre del PP, 
s’acorda: 
 
Primer. Prorrogar el pressupost 2012 fins a l’aprovació definitiva del pressupost 2013 
 
Segon. Ajustar la pròrroga a la normativa referent a l’estabilitat pressupostària i financera vigent. 
 
 

7. OPERACIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI 2013 
 

La Sra. Camps, gerent, presenta la proposta d’operacions de tresoreria amb les ofertes rebudes, 
les quals no superen en conjunt el 30 € dels recursos ordinaris, i amb les quals encara queda una 
mica de marge per una nova pòlissa 
 



 

 

La Sra. Vidal del grup del PSC-Progrés manifesta que tot i que els preus proposats per les entitats 
no els hi agraden es veuen obligats a estar-hi d’acord, sempre que sigui per finançar inversions 
mentre no arribin els diners. 
 
El Sr. Millàs manifesta que hi votarà a favor tot i els preus. 
 
ACORD : OPERACIÓ DE TRESORERIA A CURT TERMINI 

Exp. Núm.: INT 2012/23  
En data 10 d’octubre d’enguany el Ple va acordar aprovar les bases i fer el tràmit amb les entitats 
bancàries per a la contractació de pòlisses de tresoreria de màxim 1 any i  fins a un màxim de 
1.300.000 €, havent-se cursat a totes les entitats amb oficina a la comarca. 
 
Fins a la data de 15/11/2012 s’han rebut un total  de dues ofertes, una de Bankia per import màxim 
de 400.000 € i una del BBVA per import màxim de 500.000 € i vistes les ofertes rebudes, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Concertar amb l’entitat Bankia SA una operació de crèdit a curt termini amb les següents 
característiques: 
 
Import màxim..........................................: 400.000,00 € 
Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Euribor 90 + 3,5 % 
Revisió …………………………………….:     Trimestral  
Comissió d'obertura................................: 0,75 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 0,60 % trimestral 
Modificació..............................................:    1,00 % 
Excedit....................................................:    2,00 € 
Comissió d'operativa...............................:     0; Q19 0,30 rebut 0 €, transferència 1€ 
Formalització ..........................................: Intervinguda per la secretaria del Consell. 
 
Segon. Concertar amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA una operació de crèdit a curt 
termini amb les següents característiques: 
 
Import màxim..........................................: 500.000,00 € 
Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     1 any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Euribor 90 + 5,5 % 
Revisió …………………………………….:     Trimestral 
Arrodoniment............................................:  0,25 
Comissió d'obertura................................: 1,00 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 0,75 % trimestral 
Comissió d'operativa...............................:     No informa 
Formalització ..........................................: Intervinguda per la secretaria del Consell. 
 
Tercer. Concertar amb l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès una operació de crèdit a curt termini 
amb les següents característiques: 
 
Import màxim..........................................: 200.000,00 € 
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Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     1 any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Fix 7 % 
Comissió d'obertura................................: 1,00 % 
Comissió d’estudi ...................................: 0,30 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 0,50 %  
Comissió d'operativa...............................:     No informa 
Formalització ..........................................: Intervinguda per la secretaria del Consell. 
 
Quart. Fer constar explícitament:  
 

a)  Que aquesta entitat compta amb Pressupost aprovat per a l'exercici actual. 
b)  Que, abans i després de formalitzar aquesta operació, l'import concertat vigent per 

les d'aquesta naturalesa no supera ni superarà en cap moment el 30 % dels 
recursos liquidats per a operacions corrents de l'exercici de 2011. 

c)  Que la part disponible dels recursos afectats en garantia és suficient per atendre la 
devolució del capital i les despeses financeres que pot generar l'operació. 

 
Cinquè. Trametre informació del crèdit que es formalitzi a la Direcció General de Política 
Financera del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en termini i 
forma regulats a la normativa vigent sobre tutela financera de les entitats locals. 
 
Sisè. Facultar el Sr. Jesús Fierro i Rugall, president, amb DNI núm. 41078325-A, per tal que, en 
nom i representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual 
corresponent. 
 
 

8. LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA CONSOLIDADA PRORROGA PRESSUPOST 
2012 

 
El president, Sr. Fierro, explica que l’aprovació de la d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera ha comportat l’aprovació de mesures per part del govern Central com les d’arpvar el límit 
de la despesa , i en fa un resum assenyalant que aquesta és una de les mesures d’intervenció de 
l’Estat a les administracions públiques. 
 
La Sra. Camps, gerent explica els càlculs concrets per a la determinació del límit de la despesa al 
Consell Comarcal així com del marc d’estabilitat pressupostària a tres anys (2012-2015), amb els 
ajustos SEC i les subvencions finalistes que s’han restat. 
 
La Sra. Vidal del grup del PSC-Progrés, diu que aquesta és una qüestió molt tècnica i que no es 
pot variar per tant a partir d’ara s’hauran de guiar per aquest import. 
 
El Sr. Millàs del PP manifesta que ell no és qui per contradir una llei aprovada pel govern Central. 
 
 



 

 

ACORD SOBRE EL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA CONSOLIDADA PRORROGA 
PRESSUPOST 2012 
 

 Núm. exp. INT 2012/30  
 
L’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibiltat 
Financera, estableix que les administracions aprovaran un límit de despesa no financera, coherent 
amb l’objectiu de l’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el sostre 
d’assignació de recursos dels seus pressupostos. 
 
L’article 12 estableix que la despesa computable de les administracions no poden superar la taxa 
de referència del creixement del PIB de l’economia espanyola a mig termini. Aquest import s’ha 
d’ajustar als plans econòmic-financer i de reequilibri previstos en els articles 21 i 22 de la mateixa 
Llei. Així mateix s’han d’ajustar les desviacions produïdes per l’aplicació de les normes del Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, així com els canvis normatius que s’hagin produit. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar el límit de despesa computable per a l’any 2103 de 3.992.656,67 euros, i el límit de 
despesa no financera consolidada de la pròrroga del pressupost 2012 per import de 4.765.80,60 
euros, segons el detall adjunt: 
 

REGLA DE DESPESA 

ENTITAT: CONSELL COMARCAL ALT URGELL 

PRESSUPOST  EXERCICI: 2013

CÀLCUL  

Pressupost inicial exercici: 2012

Capítols I a VII de despeses 8.531.135,12

Capítol III de despeses 86.219,02

Desp.finançades subvencions finalistes 4.513.411,15

Ajustos SEC 95 positius   

Ajustos SEC 95 negatius 14.472,70

Ajustos consolidació positius   

Ajustos consolidació negatius   

DESPESA CONSOLIDABLE N-1 3.917.032,25

Taxa referència creixement PIB 1,7

Import taxa referència 66.589,55

Increments per canvis normatius 9.034,87

Disminucions per canvis normatius   

  

LÍMIT DESPESA COMPUTABLE 2013 3.992.656,67

 
 

9. ACORD SOBRE LA NO DISPONIBILITAT DE LA PAGA EXTRA DELS TREBALLADORS 
I PERSONAL ELECTE EN COMPLIMENT DEL RD LLEI 20/2012 

 
El president explica les obligacions de les administracions públiques establertes al RD Llei 20/2012 
pel que fa al no pagament de la paga extraordinària de Nadals als treballadors públics. Alhora 
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explica que amb el tancament de l’exercici l’import s’incorpora com a romanent i que pot semblar 
que es té un resultat millor del què en realitat hi hagi ja que hi ha d’haver la prevenció per a la 
futura dotació d’un pla de pensions. 
 
La Sra. Vidal del grup del PSC-progrés manifesta que s’ha d’aprovar i hi votaran a favor tot i no 
estar-hi d’acord perquè a més a més aquesta és una paga que perjudica als treballadors i a les 
empreses dels municipis on no es farà tanta despesa. 
 
El Sr. Millàs del PP manifesta que hi votarà a favor d’aquestes mesures implantades pel seu partit. 
 
El president manifesta que és una despesa que perjudica a les persones i les famílies i al territori, 
perquè la despesa que es deixa de fer normalment és a empreses properes. 
 

 Núm. exp. INT 2012/28  
 

ACORD SOBRE LA NO DISPONIBILITAT DE LA PAGA EXTRA DELS TREBALLADORS I 
PERSONAL ELECTE EN COMPLIMENT DEL RD LLEI 20/2012 
 
Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, 
s’ha d’immobilitzar la totalitat del saldo del crèdit de la partides pressupostàries del capítol 1, per 
import de 69.432,56 euros. 
 
Atès el disposat a l’article 30 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als 
articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 
la competitivitat,  
 
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14  membres presents s’acorda: 

Primer. Declarar la no disponibilitat del crèdit pressupostari de les partides del capítol 1 per import 
de 69.432,56 euros, i per tant immobilitzar-lo i declarar-lo com a no susceptible d’utilització; i 
comprometent-se a destinar-les en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o 
contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en les 
corresponents Lleis de pressupostos.  

Segon. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme les 
anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
 
 

10. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT 
 
La Sra. Camps, gerent, informa del contingut dels informes d’intervenció sobre la morositat. 



 

 

 
El Sr. Fierro, president fa una reflexió sobre la situació de la tresoreria que, tal i com es denota ens 
els informes de morositat, ha anat empitjorant a causa del retard en els ingressos finalistes de la 
Generalitat que, malgrat la pòlissa de tresoreria, no permeten atendre tots els pagaments en 
termini. A aquest fet se li suma la necessitat de tenir cobertes les pòlisses a final d’any. Tot i així i 
de cara a aquest final d’any s’ha trucat al Departament d’Economia i segurament es rebrà algun 
ingrés que permetrà tancar l’any amb les pòlisses cobertes. 
 
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. 
 
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 4rt. trimestres del 2010 i del 1r i  2n trimestres de 2012. 
 
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. 
 
 

11. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D'UN LLOC DE TREBALL 
 

Exp. Núm.: PER 2012/17  
 
La Sra. Mercè Parés Codina, personal laboral del Consell Comarcal, adscrita a servei polítiques 
d’igualtat, amb relació de personal laboral temporal, ha sol·licitat la compatibilitat per a l'exercici 
d'activitat al sector públic i en concret per a la secretaria intervenció de les Entitats municipals 
descentralitzades de Valls de Valira. La dedicació en jornada de la Sra. Parés al Consell Comarcal 
és de un 65%. 
 
L'article 294 del Reglament del personal al servei de les entitats locals determina la incompatibilitat 
per a totes les persones incloses en l'àmbit del reglament per a l'exercici d'una segona activitat o 
un segon lloc de treball a l'Administració pública i alhora explicita que la declaració de la 
comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del Ple, i ha d'estar 
prèviament informat per la comissió corresponent. 
 
Atès alhora el disposat a l’article 324,e) del mateix Reglament pel que fa a la concurrència d’interès 
públic per “la realització concreta de funcions tècniques de suport, col·laboració i auxili a les 
entitats i els organismes a què fa referència l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local” i a l’article 326.2 per treball a temps parcial. 
 
Tenint en compte que la dedicació actual al Consell Comarcal no és de jornada completa i que les 
tasques noves a desenvolupar no afecten a les tasques que desenvolupa i té assignades al 
Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 14 membres presents, s'acorda: 
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Primer. Atorgar la compatibilitat a la Sra. Mercè Parés Codina pel que fa referència a l’activitat 
descrita a l’antecedent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la interessada i deixar-ne constància al seu expedient personal. 
 
 

12. SOL·LICITUD A L'ACA PER SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L'EDAR 
MONTFERRER 2013 

Exp. Núm.: SUB 2012/23  
 
SOL·LICITUD A L’ACA PER SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT 2013 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, de 7 d’agost de 2012, amb clau d’expedient 
AF12000071. 
 

La previsió de despeses ordinàries per a l’any 2013 es preveu seguir amb la reducció i contenció de 
la despesa que sigui estrictament indispensable per al bon funcionament del sistema de 
sanejament, incloent el manteniment de la despesa energia elèctrica, de la despesa en personal 
laboral, el manteniment general de l’EDAR de Montferrer i equips i de les 3 estacions de 
bombament (Arfa, Alàs i Aravell) i col·lectors en alta; la no realització de cap despesa en extracció 
de fangs dins de la partida de residus sòlids i de cap despesa en la partida de reposició i millores 
que no sigui indispensable, i la realització de les despeses indirectes mínimes indispensables. 
Resulta així la següent proposta d'explotació per a l'any 2013, i per tant l’import és el mateix que el 
2012:  

Despeses directes, indirectes, reposició i millores 
de sanejament en l’àmbit del CCAU 

285.067,13€

 
S’informa també que el problema de tresoreria que es tenia amb l’ACA per retards en el pagament 
s’han regularitzat en part atès que l’ACA ha complert amb el compromís. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a administració actuant per a 
l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2013.  
 

Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de  285,067,13€, més IVA, segons el desglossament 
previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR de 
Montferrer per al 2013. 
 

Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte l’establert al 
PSARU en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder atendre el creixement previst al 
Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de la Seu d’Urgell. 
 

 
 



 

 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 

13. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE 
CATALUNYA (ARCA) PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE.  “ODISSEU. 
Programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural. Fase III. 
Implementació: joves, empreses i territori.” 

Exp. Núm.: CNV 2012/35  
 

El president explica que estava previst signar un conveni amb l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya – ARCA per al desenvolupament de la tercera fase del projecte “ODISSEU” per establir  
la col·laboració entre les parts signants per tal de dur a terme el projecte: “ODISSEU. Programa per 
al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural. Fase III. Implementació: joves, empreses i territori”, 
durant l’anualitat 2013, que s’havia de finançar a partir d’una subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a projectes innovadors, regulada per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a 
projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la 
convocatòria per a l’anualitat 2012, i en el que es preveien 2 accions: l’actuació 2.4-1 Àgora 
ODISSEU, consistent en l’organització d’una jornada anual de trobada entre joves universitaris – 
empreses rurals – agents territorials, de les 13 comarques pilot, per tal d’apropar interessos i 
necessitats comunes a través de diferents dinàmiques i tallers participatius, i l’actuació 2.4-2 
Secció ODISSEU a portals virtuals (BICAT i altres): punt de trobada laboral virtual joves-empreses, 
per a la creació d’una secció web amb ofertes laborals de tots els territoris rurals participants (13 
comarques) i dirigida específicament a joves universitaris/es en recerca de feina.  

Tenint en compte però que la subvenció no ha estat atorgada proposa de retirar el punt de l’ordre 
del dia, tot i que en s’intentarà tirar endavant el projecte a través dels projectes de cooperació 
catalana que des del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya es puguin sol·lilictar ja que es considera 
un projecte de futur i prou important pel territori en quan implica facilitar eines pel retorn del joves 
estudiants un cop acabats als estudis corresponents. 
 

 
COMISSIÓ D' ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

 
14. CONVENI AMB DIVERSOS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PEL TÈCNIC 

COMPARTIT DE JOVENTUT DE L'ALT URGELL: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 

Exp. Núm.: CNV 2012/34  
 
El President del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va dictar el Decret 152/2012, de data 5 de 
novembre d’enguany, el qual es sotmet a ratificació segons el tenor literal següent:  
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2012/152 
 

  Núm. Exp.: CNV 2012/34  
Conveni pel tècnic compartit de Joventut amb els ajuntaments. 
 
Pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en data 16 d’abril de 2009, es va aprovar el Pla 
Comarcal de Joventut 2009-2012 amb la Generalitat de Catalunya i el Conveni de delegació de 
competències i activitats. 
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Del Conveni signat amb la Direcció General de Joventut se’n desprèn la necessitat d’establir 
convenis amb els ajuntaments de la comarca, que disposin de plans locals de joventut i que hagin 
sol·licitat subvencions per a la seva implementació durant el 2012, per a poder executar i finançar les 
actuacions sobre el projecte de tècnic compartit que en ell es preveu. 
 
En aquest sentit, els ens locals que disposen d’aquests plans i que estan interessats en compartir el 
tècnic de joventut són els ajuntaments d’Oliana, Peramola, Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbó i 
Coll de Nargó, que desenvolupen els plans locals de forma individual, i els ajuntaments d’Alàs i Cerc, 
Arsèguel, Estamariu i Valls de Valira, que ho fan de forma mancomunada sota la coordinació de Valls 
de Valira, els Ajuntaments de la Vansa i Fórnols i Josa i Tuixen sota la coordinació del primer i els 
ajuntaments d’Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà sota la coordinació del primer. 
 
La contractació del tècnic compartit és responsabilitat del Consell Comarcal i les despeses 
corresponents s’han de distribuir entre tots els ens. 
 
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  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el model de Conveni entre el Consell Comarcal i els ajuntaments indicats pel tècnic 
compartit de joventut 2012, i pels imports següents, segons criteri de població: 
 

Ens local Quota 
Ajuntament de Coll de Nargó 250,00 €
Ajuntament d’Oliana 500,00 €
Ajuntament de Montferrer i Castellbò 500,00 €
Ajuntament de Peramola 250,00 €
Ajuntament de Ribera d’Urgellet 500,00 €
Comunitat d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu, Pont de Bar i Valls de Valira 250,00 €
Comunitat de Vansa i Fórnols, Josa i Tuixén 250,00 €
Comunitat de Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà 250,00 €

 
Segon. Notificar aquesta resolució als ajuntaments de Coll de Nargó, Oliana, Montferrer i Castellbó, 
Peramola i Ribera d’Urgellet, que desenvolupen els plans locals de forma individual, i a l’Ajuntament 
d’Alàs i Cerc com a representant de la comunitat que agrupa els ajuntaments d’Alàs i Cerc, Arsèguel, 
Estamariu, Pont de Bar i Valls de Valira. A l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, com a representant de 
la comunitat que agrupa els ajuntaments de la Vansa i Fórnols i Josa i Tuixén. A l’Ajuntament 
d’Organyà, com a representant de la comunitat que agrupa els ajuntaments d’Organyà, Cabó i Fígols i 
Alinyà. 
 
Tercer. Elevar proposta al Ple per a la seva ratificació.” 
 



 

 

Sotmesa la proposta a votació es ratifica per unanimitat dels membres presents.  
 
 

15. PROPOSTA DE FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR 
ESCOLAR PEL CURS 2012-2013 

Exp. Núm.: CNV 2012/32  
 
Actualització econòmica per al curs 2012-2013 del Conveni amb el Departament 
d’Ensenyament 
 
En data 31 de juliol de 2012 (R.E núm. 3620), el Departament d’Ensenyament, a través de la 
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, ha fet arribar al Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 
2012-2013. 
 
Els imports que es proposen, amb un import total de 1.294.516,95 €, es desglossen de la manera 
següent:  
 

Transport escolar obligatori:  766.587,00 € 
Transport escolar no obligatori:               40.992,54 € 
 

Menjador escolar centres públics: 270.103,00 € 
Menjador escolar centres concertats:        80.240,40 € 
Ajuts socioeconòmics de menjador:   92.818,07 € 
 

3% de gestió:      43.755,94 €  
 
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. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda d’actualització econòmica del Conveni amb el Departament d’Educació 
pel curs 2012/2013, rebuda en data 31 de juliol d’enguany, i per import de 1.294.516,95 euros.   
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació.  
 

16. MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 
 
El president, Sr. Fierro, presenta el contingut de la proposta d’acord i fa referència al 
desconeixement demostrat pel Govern Central de la realitat de Catalunya  amb aquest projecte de 
Llei d’Educació. Destaca el fet que aquesta moció es presenti d’acord amb els grups de CiU, ERC i 
PSC-Progrés, de la mateixa manera que s’ha fet a l’Ajuntament de la Seu. 
 
Pren la paraula el Sr. Pérez pel grup del CiU i manifesta que des del seu grup es valora que el 
Consell Comarcal s’ha de recolzar la moció en aquest moment en què hi ha una gran discussió 
sobre la llengua catalana i la posada en dubte del model d’immersió lingüística. Posa de relleu que 
aquest model no és discriminatori per ningú. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
La Sra. Rabassa, en nom del grup del PSC-Progrés, posa de relleu que també es va aprovar a 
l’Ajuntament de la Seu i que el projecte de la Llei d’Educació, la LOMSE, no és només un retrocés 
en el tema de la llengua catalana sinó que representa un retrocés de més de 30 anys en el model 
educatiu i ideològic, també en altres temes com la religió, entrant en contradicció amb la llei 
d’educació aprovada pel Parlament de Catalunya.  
 
El Sr. Sala, pel grup d’ERC, manifesta que hi ha un model que actualment funciona i entén que no 
s’ha de canviar i que s’ha de defensar la llengua catalana. 
 
El Sr. Millàs, pel Partit Popular, diu que tal i com es va manifestar al Ple de l’Ajuntament de la Seu 
de 10 de desembre la seva posició és la mateixa i no donarà suport a la moció. 
 
ACORD: MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 

Exp. Núm.: PRS 2012/25  
 

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), elaborat pel 
Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics per  part del ministre  
d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model d’immersió lingüística a 
Catalunya. 
 
Atès que, fins ara , la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura de 
llengua i literatura castellanes i a les llengües cooficials, i que la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte d’ensenyament, 
sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya. 
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia dels País en matèria 
d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un model educatiu que 
dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement 
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les 
proves d’avaluació efectuades. 
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a 
millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una 
societat cohesionada. 
 
Pels motius exposats, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i sotmesa la proposta de votació per 
majoria amb 13 vots a favor dels membres de CiU, PSC-Progrés i ERC i un vot en contra del 
representant del Partir Popular, acorda: 
 
Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la defensa 
de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a terme per 
a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola. 



 

 

 
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està en 
plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que 
és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el 
perfecte coneixement del català i castellà. 
 
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes. 
 
 

17. MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A DEIXAR SENSE EFECTE ELS PLANS 
QUE PREVEUEN EL TANCAMENT DEL PARADOR DE LA SEU D’URGELL DURANT 5 
MESOS. 

 
El president presenta el contingut a la proposta de Moció conjunta que ve motivada per la 
incidència altament negativa al territori i sobretot per les persones que hi treballen i les seves 
famílies. Posa de relleu que la promoció a l’exterior del territori és un actiu que no es pot deixar 
sense treballar tants mesos i més tenint en compte que la marca PARADORES aporta important 
valor afegit a aquesta promoció. Explica que s’està treballant en la negociació amb la direcció de 
PARADORES i amb la subdelegació del Govern i amb el Partit Popular per evitar el tancament tant 
llarg de la instal·lació. 
 
A l’Ajuntament de la Seu es va presentar la mateixa moció de forma conjunta amb el PSC i ara es 
presenta al Consell Comarcal oferint-se també al representant del Partit Popular que s’hi afegeixi. 
 
Pren la paraula el Sr. Pérez pel grup del CiU  i manifesta que els seu grup se suma al fet d’unir 
forces i posa de relleu que el tancament del Parador, ni qui sigui temporal, és molt traumàtica i més 
en aquests temps, esperant que es trobi una solució. 
 
La Sra. Rabassa, pel grup del PSC-Progrés, posa de manifesta que hi ha poca cosa a afegir al què 
ja s’ha dit i al què consta a la moció, tot i que destaca que com molta normativa actualment 
s’aprova per “decretazo” i sense parar esment en coses com que el nostre Parador no és deficitari. 
Posa de relleu també que la unanimitat dels grups és molt important. 
 
El Sr. Sala, pel grup d’ERC, manifesta el seu acord i el total recolzament als treballadors que seran 
els més perjudicats. 
 
El Sr. Milles pel Partit Popular anuncia que votarà a favor de la moció i explica que ha fet gestions 
de cara a la Subdelegació del Govern per tal que els rebi el proper dia 28 de desembre. 
 
El president, Sr. Fierro, es congratula per l’acord unànime que es prendrà ja que posa de manifest 
la maduresa política que significa posar-se d’acord en moments difícils i ho agraeix. 
 
ACORD: MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A DEIXAR SENSE EFECTE ELS PLANS 
QUE PREVEUEN EL TANCAMENT DEL PARADOR DE LA SEU D’URGELL DURANT 5 MESOS 

 
Exp. Núm. PRS 2012/26  
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Atès, que en zones de muntanya com la nostra el turisme és una de les principals fonts per a la 
generació de riquesa en el territori. 
 
Atès, la notícia apareguda en diversos mitjans de comunicació on s’informa que el Ministeri 
d’Indústria estudia la possibilitat de tancar durant els mesos de temporada baixa diversos Paradors 
de Turisme, entre ells el que és troba situat a la nostra comarca. 
 
Atès, el greu perjudici que això suposaria no només per a les famílies dels treballadors afectats, 
sinó pel conjunt de la ciutat de La Seu d’Urgell i la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Atès, que el que cal fer en situacions de dificultat econòmica com la que estem vivint és 
precisament tot el contrari al tancament, ni que es tracti temporalment.  Cal la potenciació dels 
sectors turístics amb paquets adequats a la demanda i la col·laboració de totes les institucions del 
territori per mantenir l’activitat en un dels sectors clau per a la economia local i comarcal com és el 
turisme 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Manifestar el total desacord amb el tancament temporal del Parador de la Seu d’Urgell. 
 
Segon.  Demanar al Ministeri d’Indústria la paralització d’aquest pla. 
 
Tercer. Traslladar a la direcció de Paradores aquest posicionament per tal d’exposar la necessitat 
de la continuïtat normal de l’activitat del Parador de La Seu d’Urgell al llarg dels 12 mesos de l’any, 
i buscar fórmules de col·laboració per potenciar el turisme a la nostra comarca. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquesta moció als ajuntaments de la comarca, al Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida i a l’Agència Catalana de Turisme.  
 

 
PUNTS D'URGÈNCIA: 

 
19. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA EN MATÈRIA DE 

POLÍTIQUES DE JOVENTUT 2013 
Exp. Núm.: CNV 2012/37  

 
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 2013. 
 



 

 

El conveni preveu, entre altres, que es designi un responsable polític de joventut al Consell 
Comarcal 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 66.1. de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres 14 presents s’acorda: 
 
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. 
 
 

20. ADDENDA DE PRÒRROGA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR 
SOCIAL I FAMÍLIA I AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER A LA GESTIÓ 
DE L'OFICINA JOVE 2013 

 
Exp. Núm.: CNV 2012/36  

 
Per acord del Ple de 16 de maig de 2012 es va aprovar el  Conveni de Col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal per a la gestió de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, el Servei de 
Treball i els serveis d’informació, orientació, assessorament i gestió per a l’emancipació juvenil als 
municipis de la comarca (incloent-se el Servei de Salut Jove i els programes d’activitats 
relacionades amb aquests) per a l’any 2012. Aquest conveni és vigent fins a 31 de desembre de 
2012. 
 
A partir de la propera anualitat, 2013, es preveu la continuïtat dels serveis prestats amb la mateixa 
estructura de funcionament amb un nou conveni que es proposa entre les tres parts signatàries. 
S’incorporen en aquest nou conveni les partides pressupostàries de finançament dels serveis que 
s’havien incorporat en anys anteriors per addendes i que es concreten en el servei de treball, 
servei de salut i despeses de funcionament. L’import que es quantifica de despesa per al Consell 
Comarcal és d’un total de 40.920,00 € 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 66.1. de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres 14 presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell 
Comarcal per a la gestió de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell per a l’any 2013. 
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Segon. Designar al Sr. Ricard Pérez Llordés com a representant del Consell Comarcal al Consell 
Gestor de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. 
 
Tercer. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família i a l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell. 
 
 

21. CONVENI AMB EL SERVEI D’OCUPACIO DE CATALUNYA PEL DESENVOLUPAMENT 
DEL PROGRAMA “JOVES PER L’OCUPACIÓ” 

Exp. Núm.: SUB 2012/17  
 
Pel Decret de Presidència núm. 149/2012 de data 29 d’octubre, ratificat per la Comissió de Govern 
de 6 de novembre d’enguany, es va sol·licitar un ajut al Servei d’Ocupació pel Programa “Joves per 
l’Ocupació”, per a desenvolupar accions dirigides a facilitar la inserció laboral de les persones 
joves desocupades, amb edats compreses entre els 16 i 25 anys, i fomentar el seu retorn al 
sistema educatiu. 
 
Per resolució de data 12 de desembre del Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha 
atorgat  al Consell Comarcal una subvenció de 203.742,00 € euros destinats a les accions 
ocupacionals previstes als apartats a), b) i c) de l’article 8 de l’Ordre EMO/293/2012, de 25 de 
setembre, amb càrrec a la partida pressupostària 6204D/460001403/331D/0000 del pressupost del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per l’any 2012. 
 
El Consell Comarcal està interessat en acceptar aquesta subvenció i s’han d’establir els termes de 
col·laboració signant un conveni amb Servei d’Ocupació de Catalunya per al desplegament i 
implementació del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda,  
 
Primer. Acceptar la subvenció i aprovar el Conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya per al desplegament i implementació del Programa d’experiència professional per a 
l’ocupació juvenil a Catalunya, Programa “Joves per l’Ocupació”.  
 
Segon. Notificar aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
 

25. 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. 136 al 173 de 2012 compresos entre els dies 10 d' octubre de 2012 fins la 
data d’avui. 

 Resolucions: núm. 121 al 145 de 2012 entre els dies 10 d’octubre de 2012 i la data d’avui.  
 
 

26. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc el president informa de la jornada que ha tingut lloc sobre la Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera dirigida a secretaris i interventors i a la que també es van 
convocar als alcaldes i que creu que ha estat molt profitosa. 
 
En segon lloc informa que s’ha publica la convocatòria del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
pel quadrienni 2013-2016 el termini de presentació del qual acaba el 27 de febrer de 2013. 
 
En tercer lloc informa de la visita del secretari General del Govern de la Generalitat, Sr. Germà 
Gordó que ha manifestat la voluntat d’agrupar els serveis de la Generalitat a l’edifici del CSAU, la 
qual cosa pot aportar ingressos al Consell i alhora estalviar diners a la Generalitat millorant-se els 
serveis de cara als ciutadans. 
 
En últim lloc informa del resultat del concurs de Nadales i comunica que enguany no s’ha imprès 
en format paper ja que la felicitació es farà per Internet. Aprofita el moment per desitjar Bon Nadal 
a tothom. 
 

27. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada. 
 
 

28. PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Vidal, pren la paraula i felicita al Sr. Millas per la pressa de possessió com a conseller 
comarcal i alhora felicita les festes de Nadal a tothom expressant el desig que, tot i la conjuntura 
actual, tinguem tots un millor any 2013, amb prosperitat per la comarca i desitjant que es pugui 
salvar el Parador de la Seu. 
 
El president clou la sessió amb l’expressió de sumar-se al desig sobre el Parador de la Seu i amb 
la reiteració de l’expressió també del desig de Bon Nadal per tothom, consellers i conselleres, i, 
treballadors i treballadores de la casa. 
 
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 
    
 


