
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2013/1 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 14 de febrer de 2013 
Durada: De les 20:00 a les 20:50 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro Rugall, President 
 Sr. Ricard Pérez Llordés, Vice-president tercer 
 Sr. Pere Navinés Planes, Vice-president segon 
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera 
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera 
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera 
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller 
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller 
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller 
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez, conseller 
 Sra. Montserrat Ramoneda Ballester, consellera 
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera 
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller 
 Sr. Pere Millàs Casals, 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. Arcadi Payerols Solà, conseller 
 Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il·lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 
 
 



 

 

S’incorpora durant la sessió: 

Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, cooperació municipal i serveis al territori 
 

2. Calendari de sessions 2013 
3. Aprovació d’un projecte d'obres per a l’arranjament del camí de Vilanova de Banat 
4. Sol·licitud de canvi d'obra del Programa Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2012 
5. Sol·licitud de subvenció al PUOSC 2013-2016 
6. Donar compte dels informes de morositat 
7. Moció a favor de la liquiditat dels ajuntaments catalans 

 
Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament local 

 
8. Acord de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística pel programa: 

Voluntariat per la Llengua 
9. Conveni marc de col·laboració amb la Universitat de Barcelona a través de l'Institut de 

Recerca en Cultures Medievals 
 

Comissió d' Atenció i serveis a les persones 
 

10. Conveni amb diversos consells i ajuntaments per a la gestió de l'Oficina Jove de Treball de 
l'Alt Pirineu i Aran 

11. Conveni amb la Coordinació Rural de Catalunya per a la gestió del Servei de Voluntariat 
Europeu d’un voluntari  

12. Pròrroga del Conveni per a la constitució i aportació a la bossa d'urgències socials amb els 
ajuntaments de la comarca 

13. Conveni amb el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell pel Programa de 
Contraprestacions Socials 

 
14. Moció de suport a la declaració de sobirania del dret a decidir del poble de Catalunya del 

Parlament de Catalunya 
 
Punts inclosos per urgència 
 
15. Contracte amb la Generalitat de Catalunya per a la cessió d’espais del CSAU 
16. Actualització de l’addenda econòmica per al curs 2012-2013 amb el Departament 

d’Ensenyament. 
 

17. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
18. Informes de Presidència 
19. Torn obert de paraules als alcaldes 
20. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior, 6/2012, de data 20 de 
desembre de 2012. 
 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERVEIS AL TERRITORI 
 
2. CALENDARI DE SESSIONS 2013 

Exp. núm. PRS 2013/5  
 
Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2013 adaptant-se al calendari a l’ordinarietat 
fixada del segon dijous de cada dos mesos a excepció del Ple de l’agost que s’adapta al dijous dia 
25 de juliol, i el Ple del desembre que s’adapta al dijous dia 19. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 15 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Fixar les sessions següents: 11 d’abril, 13 de juny, 25 de juliol, 10 d’octubre i 19 de 
desembre. 
 
Segon. Fer públic aquest acord fixant-lo al taulell d’anuncis comarcals i notificant-lo a tots els 
ajuntaments de la comarca i notificar aquest acord a tots els consellers comarcals. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE “REFORÇ DEL FERM DEL CAMÍ RURUAL 
D’ACCÉS A VILANOVA DE BANAT” 
 
El Sr. Navinés, president de la Comissió informativa, presenta conjuntament el contingut de les 
propostes dels punts 3 i 4, que ve motivat per la sol·licitud de l’Ajuntament de Coll de Nargó de 
posposar l’actuació que tenien inclosa al pla de Camins i al PUOIS 2012 del Consell Comarcal per 
més endavant. Per tal de mantenir el nivell d’inversió i tenint en compte les prioritats del Pla de 
camins es considera que l’accés a Vilanova de Banat és la què faria més falta i un com mostrat 
l’acord per part de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, s’ha redactat el projecte corresponent i es proposa el 
canvi d’obres de l’anualitat 2012 del PUOSC ja que son obres de la mateixa tipologia i poden 
entrar al mateix programa. 
 
La Sra. Vidal pel grup del PSC-Progrés anuncia el vot a favor dels membres del seu grup tenint en 
compte que hi ha la renúncia d’un ajuntament i l’obra que es vol fer és necessària. 
 
El Sr. Millàs, del PP, també anuncia el seu vot favorable. 
 
 
APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE “REFORÇ DEL FERM DEL CAMÍ RURUAL 
D’ACCÉS A VILANOVA DE BANAT 

Exp. Núm.: SEC 2013/1  



 

 

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals i 235 del 
Decret legislatiu 2/2003 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 15 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte d’obres de Reforç del ferm del camí rural d’accés a Vilanova de 
Banat i que té un import d’execució per contracte de 44.937,13 € redactat pel Sr. Iban Coll, 
enginyer dels serveis tècnics comarcals.  
 
Segon. Exposar al públic pel termini de trenta dies per tal que es puguin presentar al·legacions i/o 
suggeriments, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP i al taulell d’anuncis 
de la corporació, fent constar que cas que no se'n presentin es considerarà aprovat definitivament. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau 
 
 
4. SOL·LICITUD DE CANVI D'OBRA AL PUOSC 2012  

Exp. Núm.: SUB 2011/12  
 
El Consell Comarcal té atorgada dins l’anualitat 2012 del PUOIS l’obra núm. 2012-119 titulada  
“Revestiment de cunetes del camí rural d’accés a Sallent des de les Masies de Nargó, amb un 
import d’inversió de 44.937,13 € i un ajut de 33.852,31 €. Per part de l’Ajuntament de Coll de 
Nargó, i com ja s’ha explicat interessa fer la inversió però més endavant en el temps i tenint en 
compte la necessitat de contractar les obres incloses a l’anualitat 2012 abans del 31-12-2013, es 
proposa fer un canvi d’obra. 
 
Tenint en compte el Pla de camins del Consell Comarcal en què hi consten les necessitats 
d’arranjament de camins i l’estat precari actualment de l’accés a Vilanova de Banat, i tenint en 
compte que l’alcalde de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc ha manifestat el seu acord, es proposa de 
sol·licitar la inclusió d’aquesta inversió que s’ha quantificat en el mateix import d’inversió i pel 
mateix import de subvenció. 
 
Atès el disposat al Decret 245/2007 i al Decret 101/2008 que regules el Pla d’Obres pel quinquenni 
2007-2012, i tenint en compte que pel tipus d’inversió es farà en el mateix programa, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar canvi d’obres al D. de Governació per a ajut al PUOIS anualitat 2012 pel canvi 
de destí dels imports i obres següents: 
 
Obra de baixa : 
Núm. obra PUOSC :2012/119 
Títol : “Revestiment de cunetes del camí rural d’accés a Sallent des de les Masies de Nargó” 
Import inversió :  44.937,13 € 
Import subvenció :  33.852,31 € 
 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Obra d’alta : 
Títol : “Reforç del ferm del camí rural d’accés a Vilanova de Banat” 
Import inversió :  44.937,13 € 
Import subvenció :  33.852,31 € 
 
Segon. Trametre la documentació corresponent als serveis territorials del Departament de 
Governació a Lleida i la que estableix la convocatòria del PUOSC en relació amb la nova actuació. 
 
 
5. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PROGRAMA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 
2013-2016 
 
El Sr. Navinés, president de la Comissió informativa, presenta les propostes que ja van ser 
exposades a la Comissió informativa de Governació, Cooperació municipal i Serveis al territori, i en 
fa un resum per obres, anualitats i prioritats amb els seus imports. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-Progrés, diu que es va demanar que es fes arribar el número 
definitiu aquest matí i no ha rebut res. Recorda que van argumentar respectar les prioritats 
aprovades pel Consell d’Alcaldes i ajudar a les obres preferents per perillositat, i posa per exemple 
l’obra programada per Castellàs del Cantó que s’ha fet vàries vegades i mai acaba de quedar bé. 
Recorda que l’altre legislatura ja s’hi havia fet una actuació d’urgència i creu que el que fora millor 
és fer el que va proposar la Diputació de Lleida en un informe previ per prevenir la caiguda de rocs 
i per tant creu que s’ha de mirar ben bé què es fa amb els 89.000 € d’aquesta inversió. Pel que fa a 
la resta de propostes manifesta el seu acord atès que també hi ha l’acord del Consell d’Alcaldes. 
 
En aquest punt s’incorpora a la sessió el conseller Sr. Fiol. 
 
El Sr. Millàs del PP anuncia igualment el seu vot a favor manifestant al igual que la representant 
del PSC que no ha rebut avui el número definitiu previst. 
 
El president explica que els criteris per atribució d’obres i prioritats queden clars i son els mateixos 
que s’han exposat a la Junta de portaveus, i que en primer lloc s’ha tingut en compte aplicar la 
feina feta la legislatura anterior amb el Pla de camins. En segon lloc s’ha tingut en compte el fet 
que hi ha algun punt amb informes de perillositat, com així ha passat amb la proposta 
d’arranjament del camí d’Argolell, que ha hagut d’avançar-se la seva prioritat. En relació al retard 
en la tramesa del número definitiu als portaveus s’ha anat molt al darrera per saber amb quin 
import es podia comptar de subvenció per part de la Direcció general d’Administració Local per 
poder afinar al màxim, però les obres i els imports son els que es van passar per la comissió 
informativa i a la Junta de Portaveus. 
 
 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PROGRAMA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 
2013-2016 

Exp. núm. SUB 2013/1  
 



 

 

En data 28-11-2012 s’ha publicat al DOGC la Ordre 155/2012, de 20 de novembre, pel qual 
s’aproven les bases reguladores i d’execució del pla únic d’obres i serveis de Catalunya pel 
període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única, que ha estat modificat pel Decret 162/2012, de 
18 de desembre, publicat al DOGC de 20-12-2012 pel que fa la termini de presentació i que acaba 
el 27 de febrer de 2013. 
 
S’expliquen les actuacions a demanar que se centren en l’arranjament de camins i accessos a 
nuclis de població pel qual es compte amb competències delegades dels ajuntaments, seguint la 
relació prioritzada d’actuacions a la xarxa estructurant de camins de l’Alt Urgell i cenyint-se a la 
dotació previsibles per la comarca que serà de 500.000 €  
 
Inversions ANNEX 2 de la convocatòria       

Actuació  Anualitat Pressupost  %  PUOSC 
Mur de contenció de terres i reforç del ferm en diversos 
trams del camí d’accés a Argolell i Arduix 2014  65.590,14 95  62.310,63 
Reforç del ferm del camí d’accés a Castellbò, tram 
cruïlla aeroport a cruïlla d’Aravell 2014  79.229,95 95  75.268,45 

Millora i Reforç del ferm del camí d’accés a Castellnou 
de Carcolze, tram del PK0+450 al pk3+910 

2015  103.608,31 95  98.427,89 
Eixamplament del camí d’accés a Estamariu i 
Bescaran, tram pk 1+650 al pk 1+715 2015  57.541,59 95  54.664,51 
Arranjament i millora del drenatge del camí d’accés a 
Castellàs del Cantó, tram Pk-0+000 al Pk1+800) 2016  89.560,44 95  85.082,42 
Millora del drenatge longitudinal del camí d'accés a 
Ossera 2016  43.756,66 95  41.568,83 
Revestiment de cuneta i barrera de seguretat al camí 
d’accés a Sallent, tram Pk3+280 al Pk4+550) 2016  69.538,97 95  66.062,02 
Direccions Tècniques i Projectes   25.441,30   0,00 

TOTAL   534.267,36    483.384,76 
 
Aquesta convocatòria inclou també una línia de manteniment i conservació de la Generalitat que 
no s’ha quantificat per cada comarca encara, i,  el Pla específic de la Diputació de Lleida per 
manteniment que en camins i pel qual es preveu una dotació per la comarca pel quadrienni de 
107.169,81 € 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar la subvenció al PUOSC 2013-2016 en la línia d’inversions (annex 2) per a les 
actuacions en arranjament de camins i accessos a poblacions que consta a l’antecedent en un 
percentatge d’ajut de 95 % i que totalitza un import de 483.384,76 €. 
 
Segon. Sol·licitar subvenció al PUOSC 2013-2016 en la línia de manteniment i conservació (annex 
3) amb una distribució del 25 % anual. 
 
Tercer. Sol·licitar subvenció al PUOSC 2013-2016 pel Pla Específic de la Diputació de Lleida per 
import de 107.169,81 € d’ajut en el Programa per al manteniment de la xarxa de camins locals 
del Pla d’acció local de Lleida (annex 8), amb la distribució per anualitats següent: 
 
Anualitat  %  Dot. anual 

2013  15  16.075,47 

2014  25  26.792,45 
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2015  30  32.150,94 

2016  30  32.150,94 

  107.169,81 
 
Quart. Trametre la documentació necessària per a tramitar aquesta sol·licitud a través de la 
plataforma EACAT al Departament de Governació i Administracions Públiques 
 
 
6. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT 
 
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 3r i 4rt. trimestres de 2012, del qual ja es va 
informar a la Comissió Informativa de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territorial.  
 
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. 
 
 
7. MOCIO A FAVOR DE MILLORAR LA LIQUIDITAT DELS AJUNTAMENTS CATALANS 
 
El president presenta el contingut de la proposta de moció, que s’eleva des del Consell d’Alcaldes, 
com a òrgan propi del Consell Comarcal, i que pretén donar suport als ajuntaments per millorar la 
seva liquiditat, ja que els ajuntaments tenen obligacions de pagar en un termini determinat però el 
finançament no arriba amb la mateixa premura. La Generalitat de Catalunya està apretant al 
Govern Central a Madrid perquè agiti els pagaments i de la mateixa manera els ajuntaments han 
de demanar que se’ls agilitin els pagaments o bé que s’apliquin mecanismes de compensació. 
Posa per exemple el pagament del cànon de l’aigua a l’ACA, el qual s’hauria de poder compensar 
amb altres deutes que té la Generalitat amb els ens locals. Entén que la moció és clara i s’adreça a 
les administracions superiors per sortir de l’ofegament de tresoreria. 
 
La Sra. Vidal, del grup del PSC-Progrés, diu que estan molt d’acord amb el fons de la moció i no 
en faran cap esmena perquè a més és una proposta que surt del Consell d’Alcaldes. Entén que 
millorar la liquiditat dels ajuntaments també seria donar més recursos per poder donar els serveis 
que han de donar per llei. El tema de no pagar quan toca també ajudaria amb la prioritzar als 
ajuntaments petits per part de la Generalitat i l’Estat. Considera una proposta de canvi en la 
legislació en el sentit de compensar deutes com els de l’ACA i similars, perquè no pot ser que si un 
ajuntament paga un dia tard el cànon ja tingui recàrrecs del 20 % per demora i quan la Generalitat 
paga tard no passa res. 
 
El Sr. Millàs del PP anuncia el seu vot a favor de la moció. 
 



 

 

El president agraeix el vot favorable i en relació a la moció per millora de la liquiditat vol incidir en 
els deutes pendents per gestió pressupostària feta i no cobrada. Altre cosa seria parlar de la Llei 
d’hisendes Locals i el finançament de l’administració local, que essent la més propera al ciutadà 
resulta que és la que té menys recursos, alhora que els ajuntaments s’han vist obligats a prestar 
serveis i fer coses més enllà de les seves competències estrictes en una proporció de 25 de cada 
100 coses que fa. Si es mira el model europeu de finançament i competències dels ens locals ens 
trobem que aquest fan una gestió del 25 % de la despesa pública i en reben el 25 % dels ingressos 
públics. 
 
 
MOCIO A FAVOR DE MILLORAR LA LIQUIDITAT DELS AJUNTAMENTS CATALANS 
 

Exp. Núm.: PRS 2013/4  
 
El Consell d’Alcaldes de data 30 de gener de 2013 que va tenir lloc a la Seu d’Urgell ha elevat 
Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans, del tenor literal següent: 
 
“ Moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans 
El passat mes de març el Govern de la Generalitat anunciava que liquidaria el seu deute amb els 
ajuntaments abans de finals de juny, en aquell moment el deute de la Generalitat amb els ens 
locals ascendia a 550 milions d’euros. L’anunci el feia durant l’acte de signatura del conveni amb 
els presidents de les quatre diputacions pel “Pla extraordinari d’assistència financera local”. 
Malgrat aquest anunci, algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya als 
ens locals es troben pendents de pagament, com a conseqüència dels problemes transitoris de 
liquiditat, provocats pels reiterats incompliments del Govern de l’Estat Espanyol amb la Generalitat 
de Catalunya al no fer efectiu els pagaments del deute reconegut legalment. Aquest fet agreuja la 
difícil situació econòmica de molts dels ajuntaments i Consells comarcals, que també pateixen una 
important falta de liquiditat  i que els impossibilitat complir amb els venciments dels seus deutes. 
Entre altres, el fet que la Generalitat no hagi fet efectiu el pagament del Fons de Cooperació Local 
als ajuntaments, els posa en una difícil situació als, especialment els més petits, als quals aquest 
fons els representa un percentatge important dels seus ingressos.  
El passat 9 d’octubre, el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de municipis aprovava 
l’elaboració d’un document per tal de reclamar a la Generalitat que saldi els seus deutes amb els 
ajuntaments i si més no que avanci una part del mateix.  
Una part del deute que els ajuntaments han d’assumir, tot i els problemes de liquiditat que 
pateixen, el deuen a la mateixa Generalitat de Catalunya, com en el cas del cànon de l’aigua, que 
han d’abonar a l’ACA. Ajudaria molt a les finances municipals, que aquests deutes es 
compensessin a compte dels pagaments pendents de la Generalitat.  
L’actual situació econòmica ha fet també que molts ajuntaments i consells comarcals, renunciïn a 
executar diverses inversions que tenien planificades i subvencionades en part, pel Govern de la 
Generalitat, en alguns casos la Generalitat havia avançat part de la seva aportació en forma de 
bestreta. Actualment el govern exigeix a aquests Ajuntaments  la devolució d’aquesta bestreta més 
els interessos corresponents, no sembla lògic, que la Generalitat que acumula un important  
impagament del deute que té amb els ens locals, els reclami ara aquests interessos. 
Per una situació similar, el passat dimarts 9 d’octubre el Govern Català  mostrava la indignació per 
la penalització imposada per l’Executiu central pel retard del pagament de les quotes de la 
Seguretat Social. El Portaveu manifestava “és el mateix Govern el que ens deu centenars de 
milions d’euros, però resulta que si et passes un dia, en aquest cas nou dies, en les quotes de la 
Seguretat Social, et posa una penalització del 20%”. Compartim plenament aquesta indignació, 
alhora que no entendríem que la Generalitat tingues una relació similar amb els ajuntaments 
catalans. 
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Pels motius anteriorment exposats el Consell d’alcaldes de l’Alt Urgell proposa al ple del Consell 
Comarcal l’aprovació dels següents: 

ACORDS  
Primer.- El Consell Comarcal de l’Alt Urgell insta al Govern de la Generalitat a compensar el deute 
que tenen els ajuntaments i consells comarcals amb els diferents organismes de la Generalitat i les 
bestretes que es veuen obligats a retornar-li, a compte de les obligacions reconegudes per part de 
la Generalitat pendents de pagament.  
Segon.- El Consell Comarcal de l’Alt Urgell insta al Govern de la Generalitat a no fer efectiu el 
cobrament d’interessos, a aquells ajuntaments i consells comarcals que hagin de fer efectiu el 
retorn d’alguna bestreta, i amb els quals la Generalitat hi tingui deute pendent.  
Tercer.-El Consell Comarcal de l’Alt Urgell insta al Govern de L’Estat Espanyol a que faci efectius 
tots els deutes pendents amb la Generalitat de Catalunya  reconeguts legalment la qual cosa 
dificulta la gestió ordinària de la tresoreria del Govern Català.  
Quart.- Instar al govern de la Generalitat que prioritzi les ordres de pagament corresponents als 
ajuntaments més petits, ja que donades les seves dimensions i competències tenen més dificultat 
per fer-hi front. 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la mesa i als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Lleida, al Govern Espanyol, als Consells Comarcals 
i Ajuntaments de la Comarca i a la Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya.” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la Moció presentada pel Consell d’Alcaldes a favor de millorar la liquidat dels 
ajuntaments. 
 
 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
8. ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL PER PROMOURE EL 
PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA. 
 

Exp. Núm.: CNV 2013/5  
 
La integració lingüística de les persones que viuen a Catalunya és una tasca de tota la societat 
civil. El teixit de les entitats d’una població es un espai privilegiat de comunicació i relacions 
socials. 
 
El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Lleida es compromet a preparar les parelles 
lingüístiques que es formin del programa Voluntariat per la llengua i proporcionar-los el materials 
adequats, a més de fer una sessió de formació als participants en el programa i assessorar-los en 
el funcionament dels materials que hauran d’utilitzar, fent un seguiment i una valoració de la 
participació final de la participació 



 

 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Impulsar el programa Voluntariat per la llengua i convidar els membres de la institució a 
participar-hi. 
 
Segon.  Fer difusió del programa i de les activitats que se’n puguin derivar mitjançant el web el 
Consell comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Tercer. Contribuir a la difusió i distribució dels materials de suport a les campanyes del programa a 
fi de fomentar l’ús del català. 
 
Quart. Vetllar perquè el català sigui la llengua habitual en les activitats pròpies de la institució i en 
la comunicació amb les persones no catalanoparlants. 
 
Cinquè. Aquest acord te vigència des del dia 26/11/2012 fins el dia 25/11/2014 
 
 
9. CONVENI MARC GLOBAL DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
A TRAVÈS DE L'INSTITUT DE RECERCA EN CULTURES MEDIAVALS (IRCVM) 

Núm. exp. CNV 2013/2  
 
Aquest conveni pretén l’establiment d’un marc global de col·laboració entre la Universitat de 
Barcelona, en particular a través de l’Institut de recerca en Cultures Medievals (IRCVM), i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
El desenvolupament d’aquesta col·laboració inicial haurà d’establir-se a través d’unes propostes 
d’actuació anuals que s’acordaran de comú acord entre ambdues parts.  
  
El marc de col·laboració podrà estendre’s a les següents activitats: 
 

 Organització de projectes de recerca. 
 Organització i participació en cicles i conferències. 
 Organització de trobades científiques 
 Assessorament científic en el marc de projectes de recerca, intervencions arqueològiques i 

publicacions. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Cada institució designarà un coordinador encarregat de supervisar el desenvolupament 
d’aquest conveni. Els coordinadors designats proposaran i activaran els convenis específics 
d’acord amb les propostes d’activitats que es proposin impulsar 
 
Segon. La Universitat de Barcelona, en concret l’Institut de Recerca en Cultures medievals 
(IRCVM) i el Consell comarcal de l’Alt Urgell acordaran les condicions econòmiques per cada acció 
realitzada, les quals s’oficialitzaran en els document oportuns en cada cas. 
 
Tercer. Les dues parts podran sol·licitar subvencions a altres organismes nacionals, regionals i 
internacionals que donin cobertura a les activitats programades. 
 
Quart. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni seran 
resoltes per l’acord de les dues parts  
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Cinquè. Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la data de la seva signatura i tindrà 
una durada de tres anys. Abans de la seva finalització, les parts podran prorrogar per escrit i de 
forma expressa,  per períodes de tres anys. 
 
Sisè. Notificar aquesta resolució a la Universitat de Barcelona. 
 
 
 
 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 
10. CONVENI AMB DIVERSOS CONSELLS I AJUNTAMENTS PER A LA GESTIÓ DE 
L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE L'ALT PIRINEU I ARAN  

Exp. núm. CNV 2013/1  
 
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. 
 
En data 20 de desembre de 2012, el Ple comarcal va aprovar l’addenda de continuïtat del Conveni 
per a la gestió de l’Oficina Jove Alt Urgell per al 2013, i en el pacte tercer d’aquest es regula la 
implantació del Servei d’Informació, Assessorament i Orientació Laboral, presencial i virtual, que 
abasta l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Atès que està previst que es puguin signar convenis amb els ajuntaments i consells comarcals de 
l’Alt Pirineu i Aran (Alta Ribagorça; Cerdanya; Pallars Jussà; Pallars Sobirà i Val d’Aran) per tal 
d’impulsar polítiques de joventut, entre les quals s’hi engloben les polítiques de treball que afecten 
als joves. 
 
Atès que l’objecte del present conveni és regular la relació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els 
ens indicats pel desplegament al seu àmbit territorial del servei d’Oficina Jove de Treball de l’Alt 
Pirineu i Aran. 
 
Vist l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’organització comarcal.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la proposta de Conveni per a gestió de l’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i 
Aran. 
 



 

 

Segon. Notificar aquesta resolució als ens interessats i a la Coordinació Territorial de Joventut a 
Lleida. 
 
 
11. CONVENI AMB LA COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA PER A LA GESTIÓ DEL 
SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU 

Exp. núm. CNV 2013/4  
 
L’objecte del Conveni és convenir la col·laboració entre l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, a través del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i l’entitat CRUC per tal de regular l’acollida del voluntari Alan 
Tresnak (Dum Deti Mladeze Praha 3- Ulita de República Checa) en el marc del Programa Joventut 
en Acció, Acció 2 - Servei de Voluntariat Europeu. 
 
Els pactes que es preveuen a l’efecte estan relacionats amb la coordinació i distribució econòmica 
del projecte entre ambdues entitats i amb la gestió de tota la logística que envolta el 
desenvolupament del servei de voluntariat, el projecte i el mateix voluntari (trasllats, habitatge, 
despeses de manutenció, tutoratge, etc.).  
 
La vigència del conveni queda establerta fins a la finalització del projecte, el 31 de maig de 2014. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Associació Coordinació Rural de Catalunya (CRUC) per a 
regular l’acollida del voluntari Alan Tresnak en el marc del Servei de Voluntariat Europeu (SVE) de 
l’Alt Urgell. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Associació Coordinació Rural de Catalunya (CRUC). 
 
 
 
12. PRÒRROGA AL CONVENI PER A LA CONSTITUCIÓ I APORTACIÓ A LA BOSSA 
D'URGÈNCIES SOCIALS 

Exp. núm. CNV 2012/1  
 
Davant de la situació de crisi econòmica general i la seva afectació directa a famílies de la 
comarca, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a proposta dels Serveis Socials Bàsics, va crear 
mitjançant acord del Ple de 30 de juliol de 2009 la primera bossa extraordinària d’ajuts socials. 
 
Per a la implementació d’aquesta, cada any s’ha anat aprovant un Conveni amb els ajuntaments 
de la comarca per assolir una major dotació, a excepció de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que ja 
compta amb una bossa específica per atendre aquestes necessitats. L’actual conveni ha estat 
vigent fins el 31 de desembre de 2012. 
 
Per a l’any 2013 es valora com a necessària la continuïtat d’aquesta bossa per atendre necessitats 
socials a partir d’un estudi individualitzat, valorant la situació concreta i elaborant un pla de millora 
específic i concret per a cadascun dels possibles beneficiaris. 
 
En aquest sentit, i atès que en la clàusula quarta del Conveni de 2012 es preveu la seva pròrroga 
per períodes successius anuals, per aquest any a l’igual que l’anterior, es proposa la creació d’una 
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bossa amb una dotació pressupostària de 15.000,00 € aportada pel Consell Comarcal i de 
5.000,00 € entre la resta dels ajuntaments de la comarca signataris del conveni. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16  membres presents s’acorda: 
 
Primer. Dotar la bossa solidària per urgències socials inicialment amb 15.000,00 € aportats pel 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Aprovar la pròrroga al Conveni que regula la participació dels ajuntaments a la Bossa 
d’Urgències Socials.  
 
Tercer. Notificar aquesta aprovació amb l’esborrany del Conveni a tots els ajuntament de la 
comarca tret del de la Seu d’Urgell que compta amb bossa pròpia. 
 
 
13. CONVENI AMB EL CONSORCI D'ATENCIÓ A LES PERSONES DE L'ALT URGELL PEL 
PROGRAMA DE CONTRAPRESTACIONS SOCIALS 

Exp. núm. CNV 2013/3  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a proposta dels Serveis Socials Bàsics i mitjançant acord del 
Ple de 30 de juliol de 2009, va crear la primera bossa extraordinària d’ajuts socials adreçada a les 
famílies amb dificultats per a fer front a les despeses de salut, de la llar o d’alimentació per 
situacions d’urgència social. 
 
El Ple del Consell Comarcal de 16 de febrer de 2012, va aprovar el nou conveni, que properament 
es prorrogarà, i es van fixar les aportacions econòmiques en 15.000 € per part del Consell 
Comarcal i 5.000 € per la resta d’ajuntaments de la comarca. 

El Consell de Govern del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, en data 19 d’abril de 
2012, va aprovar inicialment les Bases reguladores de subvenció per al pagament d'urgències 
socials amb contraprestacions de caràcter social i se n’ha obert la convocatòria.   

Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell està interessat en posar a disposició del Consorci un 
seguit de serveis i tasques per a poder realitzar-se com a contraprestació de caràcter social als 
ajuts d’urgència. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) en 
relació a les tasques de col·laboració social com a contraprestació de les subvencions d’urgències 
socials. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. 
 



 

 

 
 
14. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL DRET A DECIDIR DEL 
POBLE DE CATALUNYA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
El Sr. Pérez, en nom del grup de CiU, presenta el contingut de la moció i en dona lectura. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal, pel grup del PSC-Progrés, i anuncia el vot a favor dels membres del 
seu grup al dret a decidir del poble de Catalunya per tal que pugui decidir com a poble i expressar 
el què vol ser. Tot i així manifesta que el tema s’ha portat malament perquè hauria d’haver-hi hagut 
un debat més ampli social i empresarial, un debat més matitzat, tant a favor com en contra, i 
afegeix que els mitjans de comunicació haurien de tenir un paper més neutral i explicar-se millor. 
 
Pren la paraula el Sr. Millàs del PP i diu que ja fora hora que el Govern de la generalitat torni de 
vacances perquè després de la Diada i de les eleccions no treballa per solucionar problemes dels 
ciutadans, sinó que comptant amb ERC i amb el IC, pacten la declaració i estirant-la com un xiclet, 
por Manifesta que aquesta declaració va en contra de la Constitució Espanyola, contra l’estatut 
d’Autonomia de Catalunya que a l’article primer estableix que Catalunya és una nacionalitat i 
necessitat 90 diputats, és a dir 2/3 dels diputats, per modificar-se. Afirma que s’ha de tenir en 
compte que els catalans som sobirans, però ho som conjuntament amb tots els espanyols, i el 
marc jurídic internacional no dóna el dret a secessió a Catalunya. Entén que la política catalana no 
pot perdre el temps en debats esotèrics que res tenen a veure amb la recuperació econòmica i la 
creació d’ocupació, i anuncia el seu vot en contra. 
 

Exp. núm. PRS 2013/6  
ACORD 
 
En data 4 de febrer s’ha presentat per part del grup de CiU, i assumida també per ERC, una 
proposta de Moció al Ple de suport a la declaració de sobirania del dret a decidir del poble de 
Catalunya del Parlament de Catalunya del tenor literal següent: 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE 

DE CATALUNYA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 
 
En els darrers anys, una majoria de forces polítiques i socials del nostre país, han impulsat un 
procés de transformació de l’actual relació entre Catalunya i Espanya. Conscients de la necessitat 
d’ampliar el nostre autogovern i d’acabar amb l’espoli fiscal que patim, per poder afrontar de la 
millor manera possible els reptes del nostre futur. 
 
Malgrat aquesta voluntat majoritària, l’Estat Espanyol ha reiterat la seva nul·la voluntat de canvi. El 
procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Sentència del Tribunal Constitucional 
en contra de la voluntat de la ciutadania Catalana expressada en el referèndum de l’Estatut i els 
reiterats atacs a la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre autogovern, comporten una negativa 
constant a la voluntat d’evolució democràtica del poble català. 
 
El poble de Catalunya ha expressat la voluntat de fer un pas en davant i superar l’actual situació de 
bloqueig que ens imposa l’Estat Espanyol. Les manifestacions del 10 de juliol de 2010 sota el lema 
“Som una Nació, nosaltres decidim” i la del passat 11 de setembre de 2012 sota el lema 
“Catalunya nou Estat d’Europa” són expressions clares de la voluntat majoritària que tenim els 
catalans i catalanes per poder exercir el dret a decidir el nostre futur com a poble. 
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En les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 25 de novembre de 2012 la 
ciutadania del nostre país va expressar d’una manera clara i majoritària la seva voluntat d’exercir 
aquest dret a decidir.  
 
Interpretant aquesta voluntat, el Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 2013, en la 
primera sessió de la X legislatura ha aprovat una DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL DRET A 
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, amb el següent redactat:  
 
Proposta de Resolució d’aprovació  de la Declaració  de Sobirania  i del dret a decidir  del 
Poble de Catalunya:  
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’auto 
governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la 
ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les 
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus 
fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia fins 
actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de 
Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de 
Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai comú 
lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del 
reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una 
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la 
recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la 
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom 
de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial fins 
al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. 
Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, 
prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu 
president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit 
per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya el 1980. 
 



 

 

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i 
socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent, 
concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament 
l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals 
cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a 
l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea 
les bases per una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació de 
bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el 
lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya 
nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les 
decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya 
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament 
el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya 
del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i 
inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió de 
la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada 
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, 
el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal 
que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord 
amb els principis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte 
polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament 
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la 
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en 
resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret 
a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la 
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a 
decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt de 
la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en 
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. 
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– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del 
benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i 
cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 
l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de 
Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els 
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius 
en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i 
entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest 
principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.” 
 
Pels motius anteriorment exposats, el grup de CiU proposa al Ple d’aquesta Corporació l’adopció 
dels següents: 

ACORDS 

Primer.- El Consell Comarcal expressa el seu suport a la DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL 
DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, aprovada el 23 de gener de 2013, en la primera 
sessió plenària de la X legislatura del Parlament de Catalunya.  

Segon.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa i grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals i ajuntaments de la comarca de 
l’Alt Urgell.  
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria absoluta amb 15 vots a favors dels membres presents 
de CiU, ERC i PSC-Progrés i amb 1 vot en contra  del PP,  s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la proposta de moció de suport a la declaració de sobirania del dret a decidir del 
poble de Catalunya del Parlament de Catalunya. 
 
Segon.  Tramitar aquest acord tal com consta a la proposta presentada. 
 
 
Punts d'urgència :  
 
 
16. CONTRACTE AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CESSIÓ D’ESPAIS DE 
LA PLANTA BAIXA DEL CSAU. 



 

 

Exp. núm. CNV 2012/24  
 
El Ple del Consell Comarcal de 10 d' octubre de 2012, va acordar l’aprovació del conveni amb el 
Departament de Presidència per la cessió d’ús de l’espai de la planta baixa de l’edifici del CSAU 
atenent la necessitat de la mateixa Generalitat de Catalunya 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. 
 
L’edifici del Consell Comarcal disposa d’un accés independent i situat al Passatge Alzina,  
 
Per tot això, i a aquests efectes, es proposa la signatura d’aquest Conveni que regula l’ús privatiu 
de la planta baixa del CSAU i dels serveis i subministraments associats. 
 
La vigència del conveni s’estableix en cinc anys des de la signatura del conveni. 
 
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 de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Autoritzar l’ocupació onerosa de la planta baixa de l’edifici del CSAU del Consell 
Comarcal per part de la Generalitat de Catalunya de l’espai per a dependències administratives de 
la Generalitat de Catalunya en el total de 159,21 metres quadrats i un espai tancat de 13,50 m2 a 
la planta soterrani per magatzem i arxiu. 
 
Segon. Fixar les condicions per a l’ocupació esmentada a l’acord primer de la planta baixa per 
despatxos i sales de reunions del l’edifici del Centre de Serveis de l’Alt Urgell (CSAU) amb una 
vigència de 5 anys a partir de la signatura del contracte/conveni, següents: pagament de l’import 
de 1.400 € mensuals més els consums d’electricitat, gas i aigua que corresponguin a l’espai així 
com el cost de inversió de fins a  22.000,00 € per a la seva adequació.  
 
Segon. Incloure Facultar a la Presidència per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a la Direcció general de Patrimoni del  Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
17. ACTUALITZACIO DE L’ADDENDA  ECONÒMICA PEL FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE 
TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2012-2013 

Exp. núm. CNV 2012/32  
 
En data 20 de desembre de 2012 es va acordar pel Ple del Consell Comarcal  l’aprovació de 
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.   
 
En data 8 de febrer d’enguany (R.E núm. 402), 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 una proposta definitiva i modificada de finançament dels serveis de transport i 
menjador escolar per al curs 2012-2013. 
 
Els imports que es proposen, amb un import total de 1.323.639,41 €, es desglossen de la manera 
següent:  



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 

Transport escolar obligatori:    806.932,19 € 
Transport escolar no obligatori:                  6.000,00 € 
 

Menjador escolar centres públics:  292.888,00 € 
Menjador escolar centres concertats:         80.240,40 € 
Ajuts socioeconòmics de menjador:    92.818,07 € 
 

3% de gestió:       44.760,75 €  
 
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 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda definitiva d’actualització econòmica del Conveni amb el Departament 
d’Educació pel curs 2012/2013, rebuda en data 8 de febrer d’enguany, i per import de 1.323.639,41 
euros.   
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació.  
 
 
 
18. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència dictats entre la 
última sessió del Ple i la data d’avui. 
 

 Decrets: núm. 175 i 175-1 de 2012 i del núm.1 al 37 de 2013 compresos entre la última 
sessió del Ple i la data d’avui. 

 Resolucions: núm. 146 de 2012 i del núm. 1 al 25 de 2013 compresos entre la última 
sessió del Ple i la data d’avui . 

   
 
19. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
Commemoració de 25 anys de la constitució del Consell Comarcal que serà el dia 9 de març i que 
coincideix amb els 30anys de l’aprovació de la Llei de Muntanya. Sobre aquest fet, el president, fa 
una reflexió sobre que no ens pot deixar indiferents aquestes dates ja que tant els consells 
comarcals de muntanya, com l’aprovació de la Llei de Muntanya l’any 1983, han ajudat al 
desenvolupament d eles zones de muntanya que en relació a la resta de Catalunya eren àrees 
amb pocs serveis que es veien dificultats per la dispersió de la població. Pel que fa a la Llei de 
creació dels Consells Comarcal i ara vist amb més distància potser l’error va ser la creació 



 

 

indiscriminada d’aquests per tot el territori, però és indubtable que en territoris grans amb població 
dispersa els consells comarcals han fet molt bona feina. És per això que anuncia que es farà algun 
tipus d’acte de celebració. 
 
20.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
21.PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Pérez, responsable dels tems de joventut , i explica que s’està treballant el 
Pla estratègic de joventut 2013-2016, i que a l’igual que es va fer amb el del 2009-2012, s’està 
elaborant aquest amb la participació dels joves a partir d’enquestes i reunions amb grups de treball 
i amb els tècnic de joventut, i també amb els ajuntaments. Explica que el document començarà 
amb una diagnosi comarcal i amb anàlisis dels àmbits en què s’actua, citant a títol d’exemple, les 
polítiques d’habitatge, salut, educació i altres. 
 
La Sra. Vidal demana que quan es tingui el document es faci arribar. 
 
Alhora la Sra. Vidal fa un prec en el sentit de demanar que es faci una visita per tots els consellers 
a la part d’ampliació de l’edifici del Consell Comarcal, ja que es pensava que un cop acabat així es 
faria, i proposa que s’habiliti un espai pels grups de l’oposició. 
 
El president s’excusa perquè no ha sigut prou ràpid a programa aquesta visita tot i que la tenia 
pendent. Pel que fa a l’espai per als grups polítics es compromet a buscar un espai. 
 
Per finalitzar el president anuncia que segurament hi haurà una Ple extraordinari la setmana vinent 
per donar compte del nou límit de despesa un cop calculat amb el resultat de la liquidació de l 
pressupost 2012 i per modificar el Pressupost prorrogat del 2012 pel 2013, proposant-se d’entrada 
que tingui lloc dijous vinent a les 6 de la tarda, convocant als conseller mitja hora abans, a 2/4 de 
5, per fer la visita a la part ampliada del Consell Comarcal. 
 
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 
    
 


