
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2013/3 
Caràcter: Ordinari 
Data: dimecres, 24 d'abril de 2013 
Durada: De les 20:10 a les 21:00 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Josep Xavier Camps Torrens, vice-president primer  
 Sr. Pere Navinés Planes, vice-president segon  
 Sr. Ricard Pérez 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. Monserrat Ramoneda Ballester, consellera  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 Sr. Pere Millás Casals, conseller  
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 Sra. Dolors Espluga Espluga,  consellera  
 Sr. Jesús Dòria Parramon,  conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez,  conseller  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 Sr. Jordi Sala Solans,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr. Josep Marquès Castany, Ajuntament de Cabó 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 
S’incorporen durant la sessió:  Ningú 
 

ORDRE DEL DIA 
 



 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Conveni amb la Diputació de Lleida per l'Assistència Municipal 
3. Aprovació del pressupost exercici 2013 i plantilla de personal 
4. Donar compte del decret 2013/43: aprovació liquidació del pressupost 2012 
5. Aprovació compte general exercici 2012 
6. Donar compte de l'Informe de morositat 1r trim.2013 
7. Moció de suport per construir rotondes a la N-260 
8. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de la Vansa i 

Fórnols per a la realització de la Festa i Fira de les Trementinaires. 
9. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament d'Organyà per la Fira del Llibre Pirinenc 
10. Aprovació del conveni Projecte Innovadors - Natura i producte local: un desenvolupament 

en xarxa a l'Alt Pirineu i Aran 
11. Declaració BCIL església de Sant Pere de Torres d'Alàs 
12. Declaració BCIL de l'església de Sant Víctor de Fígols 
13. Declaració BCIL de l'església de Sant Bernabé de l'Alzina d'Alinyà 
14. Declaració BCIL del Pont romànic a Sant Julià dels Garrics 
15. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
16. Informes de Presidència 
17. Torn obert de paraules als alcaldes 
18. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aproven les actes de les sessions anteriors 1/2012, de 
data 14 de febrer de 2013 i 2/2013, de data 21 de febrer de 2013, amb la incorporació de la 
modificació d’aquesta última per a la constància de l’assistència del Sr. Arcadi Payerols. 
 
 
2. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER L'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL 

Núm. exp. CNV 2013/6  
 
Aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació 
i assistència municipal, anualitat 2013 
 
L'article 92 del Text refós la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que les 
diputacions provincials han d'exercir les funcions d'assistència i cooperació jurídica i tècnica als 
municipis i que alhora han de garantir l'exercici efectiu, dins dels municipis, de les funcions 
públiques necessàries a què es refereix el punt 3 d’aquest article. 
 
L'article 30 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposa que, a cada 
comarca, hi ha d'haver un servei de cooperació i assistència municipals encarregat d'assessorar 
els municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i 
serveis, així com que en qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l’exercici en les 
corporacions locals de les funcions públiques de secretaria i de control de fiscalització reservades 
als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
L'article 93.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que, entre 
les diputacions i els consells comarcals, s'han d'establir, per mitjà de conveni, els mecanismes de 
suport perquè la comarca pugui desplegar les competències que li atribueix la Llei d'organització 
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comarcal de Catalunya en matèria d'assistència i cooperació i de l'exercici de les funcions 
públiques necessàries en l'àmbit municipal. 
 
La Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van signar el primer dels convenis l’any 
1990 amb la voluntat d'establir mecanismes de col·laboració per a l'exercici d'aquestes 
competències concurrents entre ambdues administracions i en atenció a les circumstancies 
específiques del seu àmbit territorial i a l’important nombre de petits municipis es considera l'àmbit 
comarcal com l’idoni per a la prestació dels serveis objecte del present conveni. Per a l’any 2013 
s’ha rebut la proposta de conveni corresponent de la Diputació 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i 
assistència municipal per a l’anualitat 2013. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Diputació de Lleida. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013 I PLANTILLA DE PERSONAL 
 
El president, Sr. Fierro, agraeix a l’avançada als grups polítics per la seva col·laboració en el 
treball, a la gerent, la intervenció i al Sr. Naudí per la seva dedicació. Posa de relleu en primer lloc 
que s’ha treballat seguint el compromís de parlar-ne àmpliament amb tots els grups polítics des del 
punt zero. En segon lloc manifesta que el pressupost del Consell Comarcal és diferent al dels 
ajuntaments ja que les despeses que s’hi preveuen son totes molt finalistes i costa trobar variables. 
En tercer lloc posa de manifest que enguany queda molt clara la realitat actual. A continuació dóna 
la paraula al Sr. Pérez, qui fa una exposició sobre el pressupost del 2013. 
 
El Sr. Pérez destaca altre cop el fet que s’eleva al Ple un pressupost en l’elaboració del qual s’ha 
escoltat a tots els grups i en el que es “pressuposa” una despesa del voltant de més de quatre 
milions d’euros dels quals un 78% depèn de la Generalitat de Catalunya, fent esment que el fet 
que la generalitat no tingui el seu pressupost aprovat fa que el del Consell Comarcal sigui encara 
més “pressuposat”, però que tot i així s’ha de fer per poder tirar endavant. En relació al procés 
d’elaboració destaca el fet que s’han fet tres Juntes de Portaveus i dues Comissions Informatives 
per debatre’n el contingut abastament. En relació al seu contingut destaca que s’ha elaborat en un 
nou marc normatiu que limita la despesa dels ens locals, que conté una forta despesa financera 
per endarreriment del cobrament en les transferències corrents i de capital d’altres administracions 
i sobretot de la Generalitat, que s’ha intentat mantenir el nivell de serveis prestats als ajuntaments, 
intentant adequar el pressupost a la realitat competencial del Consell Comarcal. Enumera les 
principals actuacions previstes : programes de reactivació econòmica com “joves per l’ocupació” en 
els àmbits forestal, agroalimentària i hoteleria, el programa “Som Pirineu” amb els consells 
comarcals de l’Alt Pirineu, el programa de suport als emprenedors, l’increment en programa 
d’atenció a les persones amb risc de vulnerabilitat social (teleassistència i urgències socials), 
inversions en camins ( Fígols i Vilanova de Banat) i altres. Deixa constància expressa del gran 
canvi que hi haurà als consells comarcals en la gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis, ja que el 
finançament no passarà pel Consell Comarcal, i aquest era un import important 



 

 

pressupostàriament parlant. En relació a la gestió pressupostària explica que és del tot necessari 
fer un control de les despeses de funcionament i plantejar l’adequació del personal a l’àmbit 
competencial depenent del pressupost de la Generalitat.  
 
A continuació pren la paraula la gerent, Sra. Camps, qui fa una explicació més detallada per 
capítols, tant d’ingrés com de despesa, i per programes posant de manifest les variacions 
percentuals respecte als anys anterior, destacant el fet que el Pla d’Obres 2013-2016 no s’hi 
contempla perquè es farà efectiu als beneficiaris directament des de la Generalitat sense que els 
diners passin pel Consell Comarcal la qual cosa fa que a nivell d’import total hagi baixat molt, i per 
tant, cal tenir en compte aquest fet alhora de realitzar la comparativa amb els pressupostos dels 
anys anteriors. Destaca també que els dos programes amb més dotació són educació i serveis 
socials, i per altra banda el conjunt d’accions destinades a desenvolupament empresarial tenen un 
pes important respecte el 2012. Assenyala també que l’assistència tècnica destinada als municipis 
tot, i que percentualment baixa respecte l’any 2012 es manté el 5è SAT. Explica també el contingut 
del marc pressupostari a tres anys, i els criteris seguits per elaborar-lo.  
 
El president agraeix les presentacions fetes i dóna la paraula als portaveus dels grups polítics. 
 
La Sra. Vidal pel grup del CPM-PSC valora molt positivament el compliment del compromís a fer 
reunions prèvies per treballar el pressupost que s’ha complert i en el qual s’han pogut incorporar 
algunes coses. Manifesta que saben que aquest és un pressupost molt finalista i que per tant en 
molts programes, al no haver-hi pressupost de la Generalitat, no se sap si es consolidaran i si hi 
seran o no. Posa de relleu que es troba a faltar més compromís amb els ajuntaments petits, tot i 
que es va demanar que s’incorporés una obra per un ajuntament petit i es va fer i ho agraeix, ja 
que a nivell de tècnics comarcals creuen que no s’hauria de fer tanta aportació per part dels 
ajuntaments petits, i si més no mirar que es pagui per hores dedicades, ja que l’hora de tècnic surt 
molt cara. Comenta també que la col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu està bé però que s’ha 
d’aprofundir el treball amb els ajuntaments més petits. En relació a la gestió del menjador de 
Castellciutat no sap se està incorporat. Pel que fa als tècnics comarcal manifesta que si ara el 
nivell de projectes ha baixat, caldrà veure quines tasques fan tot i que entén però que han de 
gestionar els projectes d’anys anteriors. Anuncia el sentit del vot del seu grup que serà el 
d’abstenció. 
 
El Sr. Millàs del Partit Popular (PP) manifesta que al ser l’últim en parlar ja s’ha dit quasi bé tot i 
agraeix la participació en l’elaboració del pressupost, destacant el fet que no s’hi consigna el Pla 
d’Obres d’enguany dels ajuntament, el fet que es trobi per sota del sostre de despesa i al fet que si 
no s’ha pogut treballar més en profunditat ve donat pel fet que depèn en un 78% del pressupost de 
la Generalitat que encara no està aprovat perquè els senyors que en son responsables es 
dediquen més a valorar la diada i altres temes que a fer el seu pressupost. Anuncia el seu vot a 
favor a aquests pressupostos. 
 
El Sr. Pérez del grup de CiU vol puntualitzar al grup del PSC en relació al sentit del seu vot que 
entén que és un vot polític, doncs dir ara que “troben a faltar” alguna cosa després de les Juntes 
de Portaveus i reunions de la Comissió Informativa, com més ajuts als petits municipis i tenint en 
compte que no havia sortit a cap reunió no ho entén. Es pot lligar també a les enquestes que s’han 
fet als municipis i al resultat de les visites que el president amb el vicepresident Sr. Navinés estant 
fent a tots els ajuntaments de la comarca. Pel que fa a la gestió del menjador de Castellciutat i 
tenint en compte que és un encàrrec de gestió que es fa a  IAUSA, no es reflecteix al pressupost 
comarcal estrictament. Pel que fa als tècnics comarcals manifesta que s’ha de preveure 
l’adequació del personal al marc competencial comarcal i buscar alguna solució. 
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Pren la paraula el president, Sr. Fierro, i remarcant que el pressupost comarcal és finalista, 
destaca que anys anteriors era depenent de la Generalitat en un 90 % i que en un moment molt 
complicat per la Generalitat, la Diputació de Lleida està jugant un paper important i bàsic de suport. 
En relació a les enquestes fetes als ajuntaments explica que se n’està fent el buidatge, i que en 
quan a ajustos pels ajuntaments petits posa d’exemple el fet que l’aportació dels ajuntaments del 
SAT ha baixat un 5,4% del 2012 al 2013, la qual cosa s’ha de saber. En relació a la col·laboració 
amb l’Ajuntament de la Seu manifesta que el treball conjunt en certs temes amb l’Ajuntament 
capital de comarca redunda en benefici de la resta de comarca, i per tant creu que no es pot dir tal 
com s’ha dit ja que quan es juga amb l’Ajuntament de la Seu és per obtenir un efecte multiplicador 
que vagi més enllà de la suma d’esforços, i posa per exemple la col·laboració en temes de joventut 
en el què malgrat la retallada del 10% s’intentarà absorbir sumant els dos recursos, la col·laboració 
en serveis socials a través del Consorci d’Atenció a les Persones, i la col·laboració en temes de 
promoció econòmica. Posa de manifest que en altres temps la relació havia sigut més tensa i que 
ara, amb una relació més cordial, es fan més coses. En relació a la disposició del Consell 
Comarcal a què els tècnics treballin pels ajuntaments deixa clar que sempre hi ha sigut i que per 
aquest Pla d’Obres es van posar a disposició per a l’elaboració de la documentació tècnica. 
Agraeix altre cop l’esforç als portaveus dels grups pel treball realitzat en l’elaboració del pressupost 
i especialment a la gerent per la redacció de la memòria entenedora i clara que ha presentat. 
Manifesta que poder aprovar el pressupost amb un resultat consensuat entre tots, seria millor que 
millor i expressa que també millorarien les institucions pel futur. 
 
La Sra. Vidal, del grup del CPM-PSC explica que el vot d’abstenció no és un vot polític i agraeix 
l’esforç fet en el tema dels pobles i que s’hi vagi més s’entén com a molt positiu però li arriben 
queixes. Pel que fa a posar els tècnics a disposició està molt bé però s’ha d’avaluar el què s’ha fet. 
Pel que fa a la relació entre els ajuntaments petits i la capital de la comarca vol deixar constància 
que si els pobles petits no es queixen no se’n fa cas, i demana que es pugui dir què fa el Consell 
Comarcal pels pobles perquè hi ha gent que no ho sap, entenen que si un 30 o 40 % de la gent ho 
sapigués ja estaria bé. 
 
El president posa de relleu que fa 25 anys de la creació del Consell Comarcal i que s’ha treballat i 
es treballa i molt, potser el que passa és que no se sap explicar prou bé i que el temps s’inverteix 
més en fer feina. El president dóna la paraula a la Sra. Camps per tal que expliqui el contingut de 
la plantilla 
 
La Sra. Camps explica el resum de la plantilla de personal del Consell Comarcal i de l’empresa 
pública comarcal Iniciatives Alt Urgell, SA. 
 
 
ACORD : APROVACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2013 I PLANTILLA DE PERSONAL 

Núm. exp. INT 2013/12  
  
Es presenta l’avantprojecte de pressupost 2013 i vist el pressupost presentat i discutit. 
 
Atesos els informes favorables de la Comissió informativa de Governació, Finances i Cooperació 
Municipal de 2 i de 22 d’abril d’enguany. 
 



 

 

Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 500/1990, de 20 de abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb els vots a favor del 9 membres, de CiU i PP, i el vot 
d’abstenció dels 5 membres presents de la CPM, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar el límit de despesa per a l’exercici 2013 en 722.355,81 euros. 
 
Segon. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2013, integrat per:  
 

A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de despeses: 
 

ESTAT D'INGRESSOS  IMPORT 

CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)  103.740,96 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)  4.217.234,49 

CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)  28.820,00 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)  360.133,29 

CAPITOL 8 (Actius financers)  20.000,00 

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS  4.729.928,74 

ESTAT DE DESPESES  IMPORT 

CAPITOL 1 (Despeses de personal)  1.364.596,64 

CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis)  2.162.827,32 

CAPITOL 3 (Despeses financeres)  83.171,86 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)  696.418,15 

CAPITOL 6 (Inversions reals)  370.133,29 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)  3.000,00 

CAPITOL 8 (Actius financers)  20.000,00 

CAPITOL 9 (Passius financers)  29.781,48 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES  4.729.928,74 
 
 

B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT URGELL 
SA, amb el següent resum:  
 
 

PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 
  

CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 300.000,00 €
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 404.629,58  €
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 3,00 €
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TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 704.632,58 €
  

PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 
  

CAPÍTOL 1. Despeses de personals 328.787,44 €
CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis 373.845,14 €
CAPITOL 3. Despeses financeres 2.000,00 €

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 704.632,58 €
  
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de la 
corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que 
determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat 
per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol, i integrada per:                                                                
 

PLANTILLA DE PERSONAL 2013
Denominació del Escala-sub.    

lloc de treball Requisits Grup Places Vacants 
Alt càrrecs 
Càrrecs electes Llei 6/1987  1  - 
Personal eventual 
Gerencia Llei 6/1987 A1/A2 1  - 
Personal funcionari 
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assist. tècnica SAT H.N. sec-int. A1 3 2 
T. Gestió Econ.-Tresorer Ad. esp. tèc. A2 1  - 
Arquitecte tècnic Ad. esp. tèc. A2 1 -  
Servei assist. tècnica SAT H.N. sec-int. A2 2 -  
T. consum i ensenyament Ad. especial A2 1 -  
Administratiu Ad. general Ad. general C1 1  - 
Personal laboral permanent 
Técnics superior Llicenciatura esp. A1 4 2 
Tècnics de grau mig Diplomatura esp. A2 6 -  
Administratius BUP / FP2 C1 6 1 
Auxiliars administratius Graduat esc. C2 3 1 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 2  - 

 
INICIATIVES ALT URGELL, S.A. 

Plantilla de personal -Exercici 2013 
Personal laboral 
 
Orgànic Denominació Grup Places Observacions 
GENERAL Gerent A 1 Nom. gerent consell 



 

 

EDAR Director tècnic EDAR A2 1 Tècnic consell 
 Operaris manteniment E 2 Ocupada c/temporal 
TELECOMUNICACIONS Tècnic projectes A2 1 Ocupada c/temporal 
CUINA  Cuiners E 4 Ocupada c/temporal 
 Neteja E 5 Ocupada c/temporal 
 Xofer càtering E 1 Ocupada c/temporal 
 Monitors menjador E 6 Ocupada c/temporal 
EDUCACIÓ Monitors transportats E 2 Ocupada c/temporal 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que estableix 
l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació 
amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el ben entès que, de no produir-se reclamacions, 
el pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte 
de prosseguir els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i trametre'n una còpia 
certificada a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio de Administraciones 
Públicas, i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat 
 
 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET 2013/43: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
2012 

 Núm. exp. INT 2013/8  
 

Es dona compte que en data 28/02/2013 es va dictar el Decret 43/2013 d’aprovació de la liquidació 
de l’exercici 2012 el resum de la qual és el següent: 
 

Liquidació exercici 2012 
 
 Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets (+)                 5.147.561,48
- Obligacions reconegudes (-) 5.114.636,52
Resultat Pressupostari 32.924,96
- Desviacions positives de finançament 164.759,34
+ Desviacions negatives de finançament  165.437,18
+ Despeses finanç. romanent líquid  tresoreria 50.666,68
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  84.269,48
 
Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 962.779,17 €, i estan formats pels d’incorporació 
obligatòria i voluntària: 
 
Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 244.495,87 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2012 

6.304.166,20 
 

+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 2.673.070,52 
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+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 3.602.414,96 
+ D’altres operacions no pressupostàries 28.680,72 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 
  
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2012 

5.213.375,41 
 

+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent 1.485.281,10 
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 3.646.846,18 
+  D’altres operacions no pressupostàries 81.248,13 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 
Romanent de tresoreria total: 1.338.286,66 
  
– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 163.942,76 
– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 946.714,20 
  
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS: 

224.629,70 

 
El Ple del Consell Comarcal acorda donar-se per assabentat. 
 
 
6. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT 1R TRIM.2013 
 
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 1r. trimestres de 2013, 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. MOCIÓ DE SUPORT PER CONSTRUIR ROTONDES A LA N-260 
 
El president presenta el contingut de la proposta d’acord, del fons de la qual ja se’n va informar al 
Consell d’Alcaldes i d ela qual s’han rebut mocions de diversos ajuntaments de la comarca 
 

Núm. Exp. PRS 2013/10  
 

ACORD DE SUPORT PER LA CONSTRUCCIÓ DE LES  ROTONDES A LA N-260 
 
Atès que s’han rebut per part dels ajuntaments de Montferrer i Castellbò, la Seu d’Urgell, Ribera 
d’Urgellet, Organyà, Coll de Nargó i Peramola, mocions de suport per construir les rotondes a la N-
260, concretament les de la cruïlla de Montferrer i la de Castellciutat.  



 

 

 
Atès que els nuclis de Castellciutat i Montferrer fa temps que reclamen una solució als accessos 
des de la N-260, degut a la seva perillositat, amb la construcció de dues rotondes. 
 
Atès que es tracta d’unes actuacions molt urgents, sobretot degut a la poca visibilitat i dificultats 
dels accessos dels vehicles als pobles de Castellciutat i Montferrer des de la N-260. 
 
Atès que aquestes obres de millora són competència del Ministeri de Foment del Govern de l’Estat. 
 
Atès que caldria donar suport i continuïtat a les reivindicacions institucionals. 
 
Atès que el context de crisi no pot ajornar aquestes actuacions que evitin accidents i víctimes com 
els que hem patit durant anys. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Mostrar el suport del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a les mocions presentades pels 
ajuntaments de Montferrer i Castellbò, la Seu d’Urgell, Ribera d’Urgellet, Organyà, Coll de Nargó i 
Peramola. 
 
Segon. Sol·licitar al Ministeri de Foment la construcció de les rotondes d'accés als pobles de 
Castellciutat i Montferrer a la carretera N-260. 
 
Tercer. Traslladar aquest acord als ajuntaments de Montferrer i Castellbò, la Seu d’Urgell, Ribera 
d’Urgellet, Organyà, Coll de Nargó i Peramola, al Ministerio de Fomento i a la Subdelegació del 
Govern a Lleida 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE JOSA I TUIXÉN I L’AJUNTAMENT 
DE LA VANSA I FÓRNOLS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FESTA I FIRA DE LES 
TREMENTINAIRES. 

Núm. exp. CNV 2013/8 
  

L’any 2000, els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell van organitzar la primera edició de la Festa de les Trementinaires amb l’objectiu de contribuir a 
generar activitats culturals a l’entorn del Museu de les Trementinaires, obert al públic el desembre de 
l’any 1998. Des del primer moment, la finalitat va ser la divulgació del patrimoni etnogràfic que 
representa l’antic ofici de trementinaire i, de retruc, la promoció exterior de la vall de la Vansa i 
Tuixent, de tal manera que a partir de l’any 2003 es va convertir en una Fira d’herbes remeieres. 
 
Des d’aleshores, la Festa i Fira de les Trementinaires s’ha continuat celebrant cada any, 
ininterrompudament. El programa d’actes ha anat creixent progressivament, com també ha augmentat 
l’interès per l’esdeveniment i el nombre de persones que hi ha vingut participant, de tal manera que, a 
hores d’ara, és ja un esdeveniment cultural plenament consolidat. És per aquest motiu que totes tres 
institucions acorden regular la seva participació en l’organització i el finançament de la Festa i Fira de 
les Trementinaires mitjançant conveni. 
 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
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Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
per a la realització de la Festa i Fira de les Trementinaires. 
 
Segon. Designar la Sra. Carme Ribó, consellera comarcal, com a representant del Consell 
Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i a l’Ajuntament de Josa i 
Tuixén. 
 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ORGANYÀ PER LA FIRA DEL LLIBRE 
PIRINENC 

Núm. exp. CNV 2013/7  
 
L’any 2003, l’Ajuntament d’Organyà, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i diverses entitats del 
territori van organitzar, per primera vegada, la Festa del Llibre Pirinenc i els Premis Literaris 
Homilies d’Organyà amb l’objectiu de divulgar la creació literària al Pirineu. Des d’aleshores, 
l’experiència s’ha anat repetint cada any de forma ininterrompuda i ha servit per confirmar l’interès 
ciutadà per aquest tema, començant pels mateixos veïns Organyà, que han col·laborat aquests 
anys, de manera entusiasta, en l’organització dels actes. 
 
Per tal de regular la participació del Consell Comarcal en aquests actes es proposa la signatura 
d’un conveni que reculli les obligacions de cada part i instrumenti l’aportació econòmica i la 
participació del Consell Comarcal a la Fira del Llibre Pirinenc. 
 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 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 amb l’Ajuntament d’Organyà que regula la col·laboració d’ambdues 
entitats per la Fira del Llibre Pirinenc. 
 
Segon. Designar el Sr. Josep Camps Torrens, conseller comarcal, com a representant del Consell 
Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Organyà. 
 
 
10.  APROVACIÓ DEL CONVENI PROJECTE INNOVADORS - NATURA I PRODUCTE LOCAL: 
UN DESENVOLUPAMENT EN XARXA A L'ALT PIRINEU I ARAN 
 
El president, Sr. Fierro, dona la paraula al Sr. Camps, vicepresident, qui explica la proposta 
destacant que aquest projecte conegut amb el nom de “SOM PIRINEU”, serà la segona 



 

 

experiència de col·laboració entre les sis comarques de l’Alt Pirineu, fent esment de la primera 
coneguda coma “Pirenissim” de la qual s’han tret conclusions per millorar en la cooperació. 
 
Pel que fa a aquest projecte destaca que el cap de files serà el Consell comarcal de la Cerdanya, i 
que es pretén donar suport a l’emprenedoria pública i privada i al foment de la creació de xarxes 
entre ells per tal de donar suport als productes locals i a iniciatives de protecció del paisatge i 
valorització naturalística. 
 
La Sra. Vidal del grup de CPM-PSC anuncia el vot a favor del seu grup 
 
El Sr. Millàs del PP anuncia també el seu vot a favor. 
 

Exp. Núm.: SUB 2012/21  
 
ACORD : APROVACIÓ DEL CONVENI PROJECTE INNOVADORS 
 
En el marc de la convocatòria 2012-2013 de Projectes Innovadors i Experimentals cofinançats pel 
Fons Social Europeu i el Departament d’Empresa i Ocupació 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 aquests projectes, el Consell Comarcal de Cerdanya presentà el projecte de 
cooperació altpirinenca “Natura i producte local : un desenvolupament en xarxa a l’Alt Pirineu i 
Aran” 

 

El Consell Comarcal de Cerdanya, en tant que coordinador i líder del projecte, va rebre el 
proppassat 13 de desembre la notificació de resolució d’atorgament d’una subvenció per import de 
124.161,75€. En data 14 de desembre va formalitzar l’acceptació de la subvenció i l’inici d’execució 
del projecte.  

 
Aquest projecte estableix que l'acció té un període d’execució de fins al 31 de desembre de 2013 i 
un cost total de 165.549,00€, dels que els socis n’aportaran un 25%, és a dir 41.387,25€. 
 
Els Consells Comarcals de Cerdanya,  de l’Alt Urgell, de l’Alta Ribagorça, del Pallars Jussà, del 
Pallars Sobirà i el Conselh Generau d’Aran són socis i coincideixen plenament amb l'objectiu del 
projecte “Natura i producte local : un desenvolupament en xarxa a l’Alt Pirineu i Aran” 

  
L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, IDAPA, com a ens de 
promoció i desenvolupament del territori, participa en aquesta iniciativa com a ens assessor en el 
desenvolupament del pla d’accions que preveu el projecte.   
 
Per tot això, es necessari l’aprovació d’un conveni per regular la col·laboració entre els Consells 
Comarcals de Cerdanya,  de l’Alt Urgell, de l’Alta Ribagorça, del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà i 
el Conselh Generau d’Aran per al desenvolupament del projecte innovadors “Natura i producte 
local : un desenvolupament en xarxa a l’Alt Pirineu i Aran” 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els consells Comarcals de Cerdanya, l’Alt Urgell, 
l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Conselh Generau d’Aran, per a la gestió del 
projecte “Natura i producte local: un desenvolupament en xarxa a l’Alt Pirineu i Aran”, a 
desenvolupar durant l’anualitat 2013. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. 
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11. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA DE SANT PERE DE TORRES D'ALÀS 
 

Núm. exp. BCL 2011/20  
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Pere 
de Torres d'Alàs, titularitat del mateix bisbat. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un temple romànic en origen, que recull els elements estilístics 
més característics d’aquest estil en la seva versió més modesta, sobre els quals es perceben 
algunes reformes executades al llarg dels segles XVII-XVIII. I també que el paper específic del 
temple en la caracterització del perfil del poble de Torres d’Alàs. 

La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 

Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Pere de Torres d'Alàs. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc. 
 
 
12. DECLARACIÓ BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT VÍCTOR DE FÍGOLS 

Núm. exp. BCL 2013/1  
 

L’Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ Església 
de Sant Víctor de Fígols, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i ha estat comunicada la seva incoació al Bisbat d’Urgell, que no ha manifestat 
cap disconformitat. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un temple d’estil romànic que ens remet al període de màxima 
creativitat en l’àmbit de l’arquitectura dins el territori de la comarca, sense desmerèixer totes les 
empremtes d’intervencions posteriors que ens recorden que es tracta d’un edifici viu que recull i 
integra en el seu conjunt les principals inquietuds estilístiques de diferents moments. Així mateix, el 



 

 

fet que l’església parroquial fa del temple un referent en les relacions econòmiques i de poder 
internes de la població de Fígols i de tota la seva parròquia, i també la seva monumentalitat, 
aconseguida per la seva separació relativa del nucli de la població i que fan d’ell un referent 
paisatgístic de referència en el nucli urbà. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 

Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Víctor de Fígols. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà 
 
 
13. DECLARACIÓ BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT BERNABÈ DE L'ALZINA D'ALINYÀ 

Núm. exp. BCL 2013/2  
 
L’Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ església 
de Sant Bernabé de l'Alzina d'Alinyà, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i se n’ha informat al Bisbat d’Urgell, que no ha manifestat cap disconformitat. 
  
Destaca de l’informe que es tracta d’un petit temple rural construït amb un estil que recull els 
aspectes característics de l’arquitectura del primer romànic, com ara la decoració llombarda de 
l’absis i l’ús d’una bona tècnica de talla en el carreuat, i que es combina amb estructures més 
tardanes, dels segles XVII o XVIII. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Bernabé de l'Alzina d'Alinyà. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà. 
 
 
14. DECLARACIÓ BCIL DEL PONT DEL MOLÍ DE SANT JULIÀ DELS GARRICS 

Núm. exp. BCL 2013/3  
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

L’Ajuntament de la Vansa i Fòrnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local del “Pont 
del Molí de Sant Julià dels Garrics”, titularitat de l’ajuntament. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe el valor testimonial del pont com a element constituent d’una estructura viària 
antiga profundament alterada per la implantació a la comarca de nous sistemes de comunicació a 
partir de principis del segle XX, així com el seu valor paisatgístic en un entorn caracteritzat per la 
muntanya, els camps de conreu i l’existència d’un element patrimonial de la categoria de l’església 
romànica de Sant Julià dels Garrics.  
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local el “Pont Romànic de Sant Julià dels Garrics” 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols. 
 
 
15. 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. 39 al 66 de 2013 compresos entre els dies 21 de febrer de 2013 fins la data 
d’avui. 

 Resolucions: núm. 26 al 43 de 2013 compresos entre els dies 21 de febrer de 2013 fins la 
data d’avui. 

 
16. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
No hi ha informes de presidència 
 
17. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 



 

 

 
18. PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Vidal, portaveu del grup de CPM-PSC demana que junt amb el pressupost de l’exercici 
s’enviï també la plantilla. 
 
La Sra. Camps, gerent, manifesta que el resum constarà l’acta del Ple i demana si aquesta 
constància es considera suficient. 
 
La Sra. Vidal ho accepta però demana que per propers exercici se’n faciliti una còpia amb la 
informació pressupostària. 
 
 
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 
    
 


