
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2013/4 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 13 de juny de 2013 
Durada: De les 20:05 a les 20:40 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Ricard Pérez Llordés, vice-president tercer  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sànchez, conseller  
 Sra. Monserrat Ramoneda Ballester, consellera  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millas 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. Pere Navinés Planes,  vice-president segon  
 Sra. Dolors Espluga Espluga,  consellera  
 Sr. Pere Artigues Alrich,  conseller  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
 
No hi ha cap alcalde no conseller present. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 



 

 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
2. Al·legacions a l'Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya 
3. Aprovació compte general exercici 2012 

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

4. Conveni amb l'Ajuntament de La Seu d'Urgell per la museïtzació de l'Espai Ermengol 
5. Conveni amb l'Agència de l'Habitatge per l'Oficina d'habitatge pel 2n semestre de 2013 
6. Conveni amb els Consells Comarcals del Berguedà, de la Cerdanya, del Pallars Sobirà i del 

Solsonès i l'IDAPA per a la participació en el Consell regulador del Camí dels bons homes 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
7. Bases per a l'atorgament de les beques de menjador escolar 
8. Contractació i plec de clàusules per a la contractació del servei de teleassistència 

domiciliària 
9. Pròrroga dels contractes de transport escolar  
Punts inclosos per urgència: 
10.  Addenda econòmica al Conveni Arxiu comarcal,  2013 

 
11. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
12. Informes de Presidència 
13. Torn obert de paraules als alcaldes 
14. Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta anteriors 3/2012, de data 24 d’abril de 2013.  
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
2. AL·LEGACIONS A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA 
 
El president, Sr. Fierro, explica que el Departament de Governació i relacions Institucionals ha 
redactat l’avantprojecte de Llei de governs locals de Catalunya, que ara està en termini 
d’informació pública per a la presentació d’al·legacions, cosa que es va informar a les Comissions 
Informatives prèvies al Ple.  Pel que fa a la proposta d’al·legacions, explica que hi ha haver una 
reunió la setmana passada a Vic del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) per analitzar l’avantprojecte i posar en comú plantejaments. 
 
En relació al contingut i tenint com a referents la Llei de Muntanya de 1983 que defineix 
l’especificitat dels territoris de muntanya i alhora creient convenient el manteniment de les 41 
comarques, entén que els consells comarcals han de ser instruments de gestió que amb 
competències pròpies pugui gestionar també competències delegades dels Consells de Vegueries, 
dels Ajuntaments, i de la Generalitat de Catalunya, amb una funció que sobretot s’ha d’encarar a la 
cooperació i prestació de serveis als municipis més petits.  Entén, doncs, que una funció important 
ha de ser la descentralització de serveis des dels Consells de Vegueries i de la mateixa Generalitat 
de Catalunya. 
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Pel que fa a la organització remarca que el fet que el Ple del Consell esdevingui el Consell 
d’Alcaldes és una bona cosa, tot i que els sistema de vot ponderat proposat no el veu clar, i per 
tant es proposa que en les votacions s’hagués de quedar al marge els representants dels municipis 
que no estiguin afectats. En relació a la previsió d’existència d’una Comissió permanent proposen 
que es pugui delegar l’assistència a algun regidor del municipi que hi estigui representat. Explica 
també que troben a faltar una fórmula que garanteixi la presència de totes les forces polítiques 
perquè tal i com s’ha dissenyat una força política que no tingui cap alcaldia no formaria part del 
Consell comarcal tot i que podés tenir una àmplia implantació de regidors en el conjunt de la 
comarca. En relació a la gerència es proposa que es dissenyi un accés per concurs però que el 
nomenament sigui de com a càrrec lliure designació del president. 
 
Pel que fa al finançament es proposa en l’al·legació que s’asseguri el finançament suficient segons 
les atribucions, les quals haurien de tenir sempre un acompanyament pressupostari. 
 
En relació als àmbits de competència material fa un repàs genèric del que es proposa . ordenació 
del territori i urbanisme; aigües i política hidràulica; sanitat i salut pública; benestar social, tercer 
sector i igualtat; joventut; cultura; esports; ensenyament; treballs i ocupació; dinamització 
econòmica; medi ambient; agricultura, ramaderia i pesca; comerç, consum i turisme; i seguretat i 
protecció civil. 
 
Pren la paraula el Sr. Millàs del Partit Popular (PP) i anuncia el seu vot en contra a aquestes 
al·legacions perquè per un cantó s’ha fet de forma unilateral i troba a falta una comissió d’estudi, i 
per altre se li posen els pèls de punta en pensar en els consells de vegueria i en la duplicitat 
d’administracions. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal del grup de Coalició progrés Municipal (CPM-PSC) i recorda que tot i 
que es va anunciar a les Comissions Informatives el tema es va tractar i informar a una Junta de 
Portaveus a la que ella no va poder assistir i se n’excusa, i ha tingut la proposta d’al·legacions 
aquesta setmana. En relació al parer del seu grup explica que és un tema que s’hauria d’haver 
treballat més en comissió i en relació al fons del què es proposa considera que els consells 
comarcals haurien de ser ens més tècnics de cara al veïns dels municipis. Entén que com a 
organització no canvia gaire i manifesta que no estan gens d’acord amb el sistema de vot ponderat 
ni el sistema que un representant d’un municipi s’abstingui en una votació sobre un tema que no 
l’afecti directament, ja que indirectament sempre afectarà sobretot pel que fa a la prestació de 
serveis per exemple a la capital de comarca. En relació al sistema de designació de la gerència els 
sembla contradictori proposar un sistema de concurs amb la lliure designació. En relació a les 
delegacions de competències tinguin finançament hi estan d’acord, i remarca la importància de fer 
plans comarcals conjunts per veure quins serveis s’han de dur a terme  i quins no, així com veure 
el seu finançament adequat a la prestació d’aquell servei. Per tot l’exposat anuncia el vot en contra 
dels membres del seu grup a aquesta proposta. 
 
El president fa una explicació en relació a l’existència dels Consells de vegueries, que substituiran 
les Diputacions provincials, i al fet que la seva creació hagi d’implicar duplicitat de competències  
doncs amb la delegació de competències seria l’administració que la rep qui l’exerciria, i posa 
l’exemple del què podria passar amb la delegació de competències en relació a les carreteres de la 
Diputació que es podessin gestionar des de la comarca, no per duplicar sinó per distribuir. En 



 

 

relació a l’afirmació que els consells comarcals siguin ens de caràcter tècnic creu que amb 
l’avantprojecte de llei així es preveu, despolititzant-se, cosa que en el nostre cas ja s’està 
practicant. En relació a la proposta d’abstenció en la votació dels representants del municipis on no 
afecti el què s’està tractant posa l’exemple d’una proposta per gestió forestal a un municipi, com 
Montferrer i Castellbò, on un altre municipi que no tingui cap bosc, com la Seu d’Urgell, s’hi 
abstingués perquè no li tindrà cap incidència. 
 
La Sra. Vidal del CPM-PSC manifesta que s’entén la idea però que el problema està en fixar què 
afecta a un o altre, i allò que pot ser molt clar en l’exemple de gestió forestal posat no ho serà en 
altres conceptes. 
 
El president, continuant amb la rèplica, manifesta que en el tema del finançament estarien d’acord 
en el fet que cada delegació de competències ha de tenir el seu acompanyament pressupostari. En 
relació a la conveniència de tenir Plans d’Actuacions Comarcals manifesta que haurien de ser la 
pedra filosofal del funcionament i per tant entén que les seves postures en aquest temes no estan 
tant lluny. 
 
 
ACORD 
 
AL·LEGACIONS A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA 

Exp. Núm.: PRS 2013/11  
 
En data 30/05/2013 s’ha publicat al DOGC l’Edicte d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de 
governs locals de Catalunya, obrint-se el termini per a presentació d’al·legacions. 
 
El text de les al·legacions i propostes a presentar és el següent: 

Al·legacions a l’avantprojecte de Llei de governs locals de Catalunya (ALGLC) per part del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

 
La implantació comarcal ha afavorit la cohesió territorial, ajudant a suplir algunes mancances 
municipals en la prestació dels serveis. En aquest sentit, el consell comarcal és avui una 
administració local arrelada al país i en el sentiment de la població, esdevenint un element 
d’identificació. Si el municipi és l’administració més propera al ciutadà -la institució clau de la 
governança local-, la comarca ha d’aparèixer com un referent immediat d’aquesta i constituir-se 
com el marc territorial coherent i imprescindible de les decisions conjuntes dels diversos municipis 
d’un territori concret.  
 
Com a conseqüència de la diversitat i la fragmentació del mapa municipal català, algunes 
competències difícilment seran assumibles per la totalitat dels municipis, especialment els petits i 
mitjans. Així, per tal de garantir la pervivència mapa municipal català, cal postular l’assoliment 
d’economies d’escala, mitjançant la prestació supramunicipal de les competències, bàsicament a 
través del consell comarcal, a fi de garantir-ne la qualitat i la sostenibilitat. 
 
Cal tenir en compte les diferents realitats territorials existents al nostres país, especialment les ja 
reconegudes, per exemple, en la llei de muntanya de l’any 1983, en la qual les comarques de 
muntanya tenen una especificitat reconeguda, no per una qüestió banal i anecdòtica, sinó perquè 
el reconeixement d’aquesta especificitat i alhora el seu reconeixement legal esdevinguin un 
instrument per tal que tota la legislació sectorial existent tingui en compte aquest fet alhora 
d’establir i la prestació de serveis bàsics i en definitiva l’accés dels ciutadans als serveis, davant de 
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les  característiques orogràfiques, socials i geogràfiques que presenten les comarques de 
muntanya. 
 
Així doncs, cal potenciar el rol prestacional de la comarca i garantir-ne el sosteniment a fi de 
satisfer el benestar de la ciutadania, que ha de ser el fi últim de qualsevol actuació pública.  
 
En aquest sentit, es formulen les propostes següents: 

1 1.Organització territorial  

1.1 Mapa comarcal 

 
La llei hauria de partir del manteniment íntegre de les 41 comarques, amb coherència amb la 
realitat municipal a què fa referència l’Estatut (article 84.3 EC).  

1.2 Altres ens supramunicipals 

 
La comarca és, en principi, l’ens supramunicipal idoni per a la gestió del serveis i competències 
que a hores d’ara realitzen consorcis i mancomunitats. Així doncs, cal tendir a llur integració en el 
consell comarcal sempre que sigui possible per l’abast territorial i competencial de l’ens. I en cas 
d’haver de mantenir-se, cal que les funcions administratives d’aquests ens siguin realitzades per 
l’administració comarcal; malgrat el manteniment de llurs òrgans de govern específics. 

2 Model competencial 

2.1 Programa d’actuació comarcal (PAC) 

 
El PAC, com ha instrument d’obligat compliment, ha de recollir el mapa competencial comarcal i ha 
de permetre articular, si cal asimètricament l’actuació del consell comarcal, per satisfer les 
necessitats diferents de cada territori (article 29 TR Llei d’organització comarcal). 

2.2 Ens prestacional 

La comarca és l’ens local prestacional per excel·lència, tal i com disposa l’Estatut, que afirma “és 
formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals” (article 92.1 EC). 
 
El consell comarcal ha d’exercir les funcions i competències que se li atribueixin expressament per 
mandat legal –general, com aquesta llei, o sectorial-, descentralització veguerial o delegació 
municipal o del Govern de la Generalitat i les funcions d’assistència i de cooperació amb els 
ajuntaments. 
 
En tot cas, el consell comarcal hauria de prestar de forma obligatòria alguns serveis municipals, en 
el cas dels petits municipis (abastament i sanejament d’aigua, recollida de residus, neteja viària...). 
I, en el seu cas, assumir la responsabilitat de la prestació dels altres serveis que, per raó de la 
seva població, els ajuntaments no estiguin obligats a prestar, sempre que estigui garantida llur 
necessitat i llur finançament. 



 

 

2.3 Ens descentralitzat  

El consell comarcal ha d’actuar com a l’ens descentralitzat del consell de vegueria –o de la 
diputació- i, en aquest sentit, exercir el conjunt de les competències i prestar els serveis, d’acord a 
les necessitats i particularitats de cada territori comarcal o subcomarcal (article 23 Llei de 
vegueries), en virtut dels principis de subsidiarietat i proximitat, entesos com el grau més fort de 
descentralització possible, aproximant al màxim l’exercici de la responsabilitat al ciutadà i deferint-
lo a una instància superior només quan sigui necessari (articles 84.3 i 88 EC).   
 
En tot cas, quan un servei mínim obligatori no pugui ser prestat pel municipi per raons d’eficiència 
o d’incompliment d’estàndards, la seva prestació supramunicipal efectiva serà exercida pel consell 
comarcal. 

2.4 Col·laboració i cooperació  

La prestació de serveis i competències per part del consell comarcal es realitzarà, sempre que 
sigui possible, mitjançant fórmules de cooperació i col·laboració amb el municipi capital de la 
comarca o d’altres municipis a fi d’optimitzar els mitjans personals, materials i econòmics 
 
Així mateix, cal establir mecanismes de cooperació i col·laboració permanents i estables entre el 
consell comarcal, el consell de vegueria i el Govern de la Generalitat. 

3 Organització 

3.1 Consell d’alcaldes i alcaldesses 

L’òrgan col·legiat del consell comarcal ha de ser el consell d’alcaldes i alcaldesses, on hi ha de ser 
presents tots els municipis de la comarca. Aquest nou òrgan de decisió política ha de tenir una 
dinàmica diferent a la del ple municipal. Ha d’establir les grans línies polítiques i adoptar les grans 
decisions que han de determinar la prestació dels serveis i competències locals. En aquest sentit, 
en principi, cada municipi hauria de tenir un vot en el consell i no participar quan es tracti de 
serveis o competències que no l’afectin. El vot ponderat pot ser una bona fórmula però cal tenir en 
compte molts factors no només el de població.  

3.2 Comissió permanent 

La comissió permanent hauria d’estar formada per entre 5 i 7 alcaldes o alcaldesses -a banda de la 
presidència i les dues vicepresidències-, designats per la presidència d’acord amb el nombre de 
municipis de la comarca. Aquesta funció podrà ser delegada en un regidor o regidora del municipi 
de l’alcalde o alcaldessa que en formi part. 
 
En tot cas, cal estudiar la possibilitat de garantir la representació en el si de la comissió permanent 
del consell de les forces polítiques presents a la comarca, d’acord amb el nombre de regidors i de 
vots obtinguts per cada candidatura –mantenint les proporcions actuals d’un terç i dos terços 
respectivament-. 

3.3  Presidència 

El paper de la presidència, ocupada per un alcalde o alcaldessa escollit pel consell, ha de reforçar-
se a fi d’esdevenir l’òrgan executiu del consell comarcal, assistit per la comissió executiva, si n’hi 
ha, i per les vicepresidències. 

3.4 Gerència 

El titular de la gerència hauria de ser seleccionat per concurs i nomenat per la presidència per lliure 
designació com a personal de confiança. 
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3.5 Funcionaris habilitats 

La configuració dels llocs de secretaria i intervenció comarcals ocupats per funcionaris amb 
habilitació estatal hauria de realitzar-se d’acord amb la capacitat econòmica real del consell 
comarcal. 

4 Finançament 

Aquest nou model competencial ha d’assegurar la suficiència financera del consell comarcal. 
L’atribució directa de competències ha de comportar necessàriament amb el finançament genèric i 
suficient per garantir no només la prestació efectiva i de qualitat dels serveis locals; si no també el 
funcionament general de l’administració comarcal. 
 
La prestació eficient i eficaç dels serveis i competències locals, d’acord els criteris de qualitat i de 
satisfacció de les necessitats territorials específiques, ha de garantir el compliment dels principis 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera mitjançant el càlcul dels costos i llur impacte en 
els diferents ens locals i, en particular, del consell comarcal,  a fi de poder-ne preveure un 
finançament just. En tot cas, els estàndards de prestació haurien de ser establerts pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb les especificitats territorials i materials que manifestin els 
consells comarcals. 
 
En definitiva, es tracta de fer efectiu el principi de suficiència financera, tal com està previst a 
l’Estatut (article 219 EC). 

5 Àmbits competencials específics que podrien tenir els consells comarcals, alguns dels 
quals ja desenvolupen les funcions per delegació: 

 
Àmbit competencials en els que els consells comarcals podrien tenir competències pròpies: 

5.1 Ordenació del territori i urbanisme 

Creació d’un servei territorial comarcal d’urbanisme per participar activament en l’àmbit de la 
planificació i la disciplina urbanística. 
Oficina comarcal d’habitatge  
Gestió del servei de transport de viatgers interurbans d’àmbit comarcal. 
Participació i coordinació en el Pla de carreteres de la Generalitat respecte als camins rurals. 
Unificació de subvencions. 
Ampliació de la intervenció en el  Pla  únic d’obres i serveis  de Catalunya (PUOSC). 
Implicació en la planificació d’infraestructures d’àmbit supracomarcal (PDU, PDT, MAT, ferrocarril, 
carreteres, gasoductes, etc.) 

5.2 Aigües i política hidràulica 

Intervenció en el desenvolupament del Pla Hidrològic de Catalunya, participant en l’aprovació de 
les infraestructures hidràuliques. 
Elaboració d’un Mapa comarcal de recursos hidràulics. 
Gestió i coordinació  del subministrament en alta.  
Gestió de les depuradores d’aigües residuals. Empreses mixtes de serveis. 



 

 

5.3 Sanitat i salut pública 

Millora i coordinació de les infraestructures sanitàries en col·laboració amb els ajuntaments. 
Coordinació dels centres d’assistència primària  a nivell comarcal. 
Medicina rural i programes de salut pública i higiene alimentària. 
Exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria d’ordenació i control de les indústries i dels 
establiments alimentaris i de begudes. 
Exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria d’aigües municipals i residuals des dels 
Consells Comarcals,  quan no puguin ser assumides pels  Ajuntaments. 
Ajuts per a gestionar la recollida de gossos, gats i fures..  

5.4 Benestar social, tercer sector i igualtat 

Revisió dels contractes programa, per adaptar-los a la realitat de cada comarca. 
Coordinació d’actuacions en matèria de residències, centres de dia i pisos tutelats. 
Programes per a la gent gran. 
Programes d’equipaments per a disminuïts físics. Transport adaptat. 
Programes d’equipaments per a disminuïts psíquics. Educació especial; persones amb risc 
d’exclusió. 
Atenció a immigrants i drogodependents.  
Menjadors socials i banc d’aliments.  
Gestió d’ajuts per a situacions d’urgència social i seguiment dels plans d’autonomia personal. 
Polítiques d’igualtat de gènere. 
Relacions amb ONG’s. 

5.5 Joventut 

Coordinació, a través de l’Oficina comarcal de joventut, de totes les iniciatives  i projectes juvenils 
de la comarca. 

5.6 Cultura 

Patrimoni arquitectònic, artístic i cultural; arxius, museus i biblioteques. 
Promoció i desenvolupament de programes de la cultura popular.  

5.7 Esports 

Participació en la elaboració dels programes i Plans d’instal·lació esportiva (PIE), facilitant l’ús 
polivalent de les instal·lacions. 
Redefinició el paper dels consells comarcals i dels consells esportius en el marc de la política 
esportiva local, per tal d’evitar el solapament d’organismes. 

5.8 Ensenyament 

Introducció de la realitat comarcal en el nou pla d’estudis. 
Coordinació i participació en els programes de centres  docents 
Coordinació de la formació especial: escoles taller, formació continuada,... 
Gestió del transport i dels menjadors escolars. 

5.9 Treball i ocupació 

Polítiques actives de treball. 
Gestió de la formació ocupacional. 
Reciclatge laboral. 
Gestió de cursos i programes de la Unió Europea al municipi. 
Col·laboració i coordinació amb els sindicats i la patronal. 
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5.10 Dinamització econòmica 

Foment de l’emprenedoria. 
Programes de sòl industrial, en coordinació amb la Generalitat. 
Creació d’un Patronat comarcal de promoció industrial. 
Suport a la industria productiva.  
Creació d’un consell econòmic i social a cada comarca. 
Creació d’un observatori de treball comarcal. 
Capacitat comarcal d’intervenció efectiva en la dinamització econòmica del territori. 
Gestió de programes europeus de desenvolupament econòmic en l’àmbit rural. 

5.11 Medi ambient  

Traspàs per llei de competències sobre abocadors, recollida selectiva, residus industrials i purins. 
Potenciació de les ponències comarcals d’avaluació ambiental. 
Coordinació d’actuacions i d’ajuts ambientals a la comarca. 
Gestió de depuradores d’aigües residuals, deixalleries i plantes de compostatge. 
Reglamentació comarcal d’abocaments d’aigües residuals. 
Consolidació i gestió dels PEIN. 
Polítiques d’ordenació dels boscos i prevenció dels incendis. Polítiques per afavorir la biomassa. 

5.12 Agricultura, ramaderia i pesca 

Traspàs de les delegacions de la Generalitat en matèria de sanitat animal i de les oficines 
comarcals. 

5.13 Comerç, consum i turisme 

Representació comarcal en la Comissió d’equipaments comercials de la Generalitat. 
Oficina comarcal del consum. 
Capacitat de la comarca  per administrar línies d’ajuts per el turisme rural. 
Promoció turística comarcal: rutes turístiques comarcals.  
Difusió singular de la realitat comarcal. 

5.14 Seguretat i protecció civil  

Creació d’una junta de seguretat comarcal, per a la coordinació dels diversos cossos policials, 
bombers, forestals, ADF.  
Funcions en protecció civil.  
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria , amb 8 vots a favor, que son 7 vots a favor dels 
membres presents de CiU i ERC i el vot de qualitat del president, i 7 vots en contra dels membres 
presents del grup del CPM-PSC i el del PP, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la presentació d’al·legacions tal i com consta a l’antecedent d’aquest acord. 
 
Segon. Trametre l’acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i deixar 
constància d’acord a l’expedient 
 
 



 

 

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 
 
El president passa la paraula a la Sra. Camps, gerent, qui explica el procediment d’informació 
pública al què s’ha sotmès el Compte General del 2012 i en fa un resum del seu contingut 
destacant el total de drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes i la seva relació amb el 
percentatge d’execució del pressupost de l’exercici 2012 que se xifraria en un 46,29 % el qual és 
qualificat de baix i justificat en les inversions no realitzades, bàsicament del Pla d’obres i Serveis. 
En relació al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria destaca el fet que son positius i que 
per tant indiquen que el compte expressa una situació d’equilibri financer a curt termini. Tot i així 
s’ha de tenint en compte que les amortitzacions previstes de préstecs pendents per a futurs 
exercicis son molt elevades, tot i que estan lligades al cobrament de subvencions pendents 
d’ingrés i que es preveu que es puguin ingressar, i per tant amortitzar, amb normalitat. 
 
El Sr. Millàs, del PP,  anuncia el seu vot a favor. 
 
La Sra. Vidal, del grup de CPM-PSC, exposa que, tot i que el compte general és un document 
tècnic, el fet d’haver presentat al·legacions al pressupost de l’exercici 2012 que no van ser 
acceptades i en coherència amb el vot en contra d’aquell pressupost fa ara també votin en contra. 
 
 
APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2012 

Núm. exp. INT 2013/9  
ACORD   
   
Es proposa a la consideració del Ple el Compte General de l’exercici 2012, integrat pel de la pròpia 
entitat i el de la societat mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció 
comarcal, rendit pel president i informat per la Comissió informativa de Governació, Cooperació 
Municipal i Serveis al Territori , en funcions de Comissió Especial de Comptes, en sessió de 22 
d’abril de 2013. 
 
Es dona compte de la tramitació de l’exposició pública mitjançant publicació al BOP de Lleida 
número 71 de 26 d’abril de 2013 i publicació al taulell d’anuncis comarcal de l’acord de la Comissió 
especial de Comptes i del fet que en el termini de 15 dies hàbils més vuit, no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 
S’informa del resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació de l’exercici, del qual 
resulta un resultat pressupostari ajustat de 84.269,48 € i un romanent positiu de tresoreria per 
despeses generals d’import de 224.629,70 € 
 
Vistos que els informes de la Comissió han estat favorables a l’aprovació del Compte General i 
tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Vistos els informes d’intervenció emesos, i, 
 
Atès el disposat als articles 208 a 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i, 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria amb 8 vots a favor dels membres presents de CiU, 
ERC i PP i els 6 vots en contra dels membres presents de CPM-PSC, s’acorda: 
 
Únic. Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 2012. 
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Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
4. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER LA MUSEÏTZACIÓ DE 
L'ESPAI ERMENGOL 

Exp. Núm.: CNV 2013/14  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de La Seu d’Urgell han manifestat l’interès que 
per la comarca suposaria disposar d’una exposició permanent sobre el Parc natural del Cadí 
Moixeró amb ubicació conjunta a l’Espai Ermengol (C. Major 8 de la Seu d’Urgell) i que està 
vinculat a l’Oficina de Turisme de la Seu d’Urgell com a punt d’atenció al visitant i que alhora tingui 
una part d’exposició mòbil que pugui itinerar per la comarca o fora d’ella. 

 
El Consell Comarcal va redactar la memòria i documentació tècnica per fer  l’actuació titulada 
Museïtzació de la sala superior de l’Espai Ermengol com a punt d’informació i divulgació dels 
valors dels espais naturals protegits de la comarca de l’Alt Urgell, que inclou els serveis de 
disseny, consultoria, subministrament  i instal·lació  
 
Per aquesta inversió, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha obtingut una subvenció de 27.034,69 € 
per Resolució del Director general del Medi Natural i Biodiversitat de 16 de maig de 2013, de la 
convocatòria d’ajuts de l’Ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre, per al finançament 
d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya. 
 
L'Ajuntament de la Seu d’Urgell aportarà com a cofinançament a la inversió l’import de 9.495,22 € 
que es correspon amb l’import de la part no finançada amb la subvenció citada 
 
L’objecte d’aquest conveni és l’execució de la inversió per a la Museïtzació de la sala superior de 
l’Espai Ermengol com a punt d’informació i divulgació dels valors dels espais naturals protegits de 
la comarca de l’Alt Urgell, el pressupost d'execució material del total de la inversió és de 30.190,00 
€ més el 21 % d’IVA, és de 6.339,90 € i que totalitza un import de 36.529,91 € de pressupost total 
d’execució per contracte, i el seu finançament.  
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a la delegació de competències del Ple de 
data 28 de juliol de 2011, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de museïtzació de l’Espai Ermengol. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
 
Tercer. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi totes les gestions necessàries per a la seva plena eficàcia. 
 



 

 

 
5. CONVENI AMB L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE PER L'OFICINA D'HABITATGE PEL 2n. 
SEMESTRE DE 2013 

Núm. exp. CNV 2013/12  
 
Per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, s’ha proposat l’aprovació del conveni per al 2n 
semestre de l’any 2013. 
 
Aquest conveni té com a finalitat establir els termes i les condicions de l’encàrrec de gestions i la 
col·laboració per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de 
l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit comarcal, i amb la finalitat de facilitar la proximitat a la 
ciutadania de les gestions i serveis relatius a l’habitatge, en el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 
2009-2012. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a la delegació de competències del Ple de 
data 28 de juliol de 2011, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge per al 2n semestre del 2013. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 
 
Tercer. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi totes les gestions necessàries per a la seva plena eficàcia. 
 
 
6. CONVENI AMB ELS CONSELLS COMARCALS DEL BERGUEDÀ, DE LA CERDANYA, DEL 
PALLARS SOBIRÀ I DEL SOLSONÈS I AMB L'IDAPA PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL 
CONSELL REGULADOR DEL CAMÍ DELS BONS HOMES 
 

Núm. exp. CNV 2013/11  
 
L’objectiu d’aquest Conveni és establir les bases i requisits pel correcte funcionament del Consell 
Regulador dels Bons Homes, entitat que aglutina els diferents agents públics i privats implicats en 
el projecte, i les condicions de la col·laboració entre les parts signants mitjançant la definició i 
execució d’un pla d’accions específic, per tal de garantir la promoció Camí dels Bons Homes.  
 
Els consells comarcals de l’Alt Urgell, del Berguedà, de la Cerdanya, del Pallars Sobirà i del 
Solsonès, assumeixen la tutela de la denominació Camí dels Bons Homes i la participació en 
l’entitat que vetlla per la seva correcta utilització, promoció i conservació, el Consell Regulador del 
Camí dels Bons Homes. 
 
Els firmants realitzaran una encomana de gestió,d’aquesta manera durant el 2013 s’encomana a 
l’entitat Berguedà Iniciatives SD,SL.Mentre que per a anys successius, els firmants podran canviar 
l’ens a qui recau l’encomana de gestió mitjançant addenda al present conveni. 
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La participació dels consells comarcals esmentats en el Consell Regulador del Camí dels Bons 
Homes es formalitza a partir d’una aportació anual de 3.000,00 € pel 2013. Aquesta aportació es 
podrà modificar per exercicis successius mitjançant addenda del present conveni. 
 
Aquest conveni tindrà una vigència, amb efectes retroactius, d’acord amb l’article 112 de la Llei 
26/2010 de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques i d’acord amb l'article 8, 
apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, des de l’1 de gener de 2013 fins el 31 de desembre de 2013. 
 
Alhora, en el supòsit de què cap ens firmant no realitzi cap objecció abans de 30 de novembre de 
cada exercici, el protocol quedarà prorrogat tàcitament per l’anualitat següent. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els consells Comarcals de l’Alt Urgell, del 
Berguedà, de la Cerdanya, del Pallars Sobirà i del Solsonès, l’Institut per al desenvolupament i la 
promoció de l’Alt Pirineu i Aran, per a la participació en el Consell regulador del Camí dels bons 
Homes. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució als interessats 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
    
7. BASES PER A L’ATORGAMENT DE LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR 
 
El president presenta el contingut inicial de la proposta que representa un canvi important en 
relació a les bases que es van aprovar el 2006 i que eren vigents actualment. Explica que la 
modificació ve provocada pel fet que el Departament d’Ensenyament ha donat noves pautes a 
aplicar, amb cert marge de maniobra comarcal, a tot el territori català. Dóna la paraula a la Sra. 
Camps gerent, per a ampliar les explicacions sobre els contingut concret. 
 
La Sra. Camps explcia que en els ajuts per menjador escolar en alumnes que viuen al mateix 
municipi on estan escolaritzats es tindrà en compte d’entrda una qüestió de renda referenciada a 
l’index de suficiència de Catalunya (ISRC), a més de criteris de distància, criteris socials... que 
faran homogeïtzar els sistemes i criteris amb d’altres comarques. En el nostre cas es té en compte 
la distància fent un càlcul que permet fer-ne una deducció prèvia a la puntuació. Pel que fa als 
percentatges d’ajut s’ha establert un mínim de 50 %, que fins ara era el 25%, i es possibilita la 
compactació de l’ajut. 
 
El Sr. Millàs del PP anuncia el seu vot a favor. 
 
La Sra. Vidal del grup del CPM-PSC anuncia el vot d’abstenció dels membres del seu grup. 
 
 
BASES PER A L’ATORGAMENT DE LES BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR 



 

 

Exp. Núm.: SEC 2013/3  
ACORD 
 
En data 15 d’agost de 2006 és van publicar les bases reguladores de la concessió d’ajuts 
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria dels centres escolars de la comarca de l’Alt Urgell (BOP núm. 111 
de l’any 2006) i s’han anat fet modificacions puntuals d’aquestes bases. 
 
Per part del Departament d’Ensenyament, i per tal d’intentar igualar els ajuts a totes les 
comarques, s’han tramès uns Criteris a incorporar en les bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts individuals de menjador escolar, curs 2013-2014. 
 
L’objecte de les bases és doncs regular la concessió d’ajuts econòmics individuals de menjador 
per tal que els alumnes en edat d’escolarització de les famílies de la comarca de l’Alt Urgell, que 
tinguin dificultats econòmiques, socials o geogràfiques puguin gaudir d’un ajut que els permeti 
utilitzar el servei de menjador del seu centre escolar. 
 
Tenint en compte aquests antecedents i per tal d’adequar les bases actuals als criteris del 
Departament d’Ensenyament que és qui finança els ajuts a través de l’addenda econòmica anual, 
és necessari aprovar unes bases noves.  
 
Vist l’establert als article 239, 247 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 118 a 135  del Reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals, així com a la Llei 38/2003 General de Subvencions i al RD 
887/2006, 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria amb 8 vots a favor dels membres presents de CiU, 
ERC i PP i els 6 vots d’abstenció del membres presents del grup del CPM-PSC,  s’acorda: 
 
Primer. Aprovar les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per  raons 
econòmiques, socials i/o geogràfiques destinats a alumnes escolaritzats i residents a la comarca 
de l’Alt Urgell  
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern les competències per les convocatòries.  
 
Tercer. Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 20 dies hàbils 
mitjançant publicació al DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar 
al·legacions i suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin es considerarà definitivament 
aprovat i es procedirà a la seva publicació definitiva. 
 
 
8. CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA PER PROCEDIMENT OBERT COM A GESTIO DE 
SERVEIS DE SERVEIS PÚBLICS 

Exp. Núm.: CPN 2013/01  
 
L’any 2010 es va contractar el servei de teleassistència domiciliària per a dos anys i havent 
finalitzat aquest, que actualment està en situació de pròrroga forçosa, es fa necessari iniciar un 
nou procés de contractació. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Tenint en compte també les millores tecnològiques que permeten millorar la prestació dels serveis i 
possibilitar que els usuaris puguin tenir altres prestacions com la teleassistència mòbil o la 
instal·lació de sensor a al llar de control de mobilitat o de fums. 
 
Tenint en compte que la prestació del servei va directament adreçada als ciutadans que poden ser 
beneficiaris d’aquests serveis es qualifica aquest de gestió de serveis públics, i,  la quantificació del 
contracte següent: 
 

Valor estimat del contracte           Import 5 ANYS 

   Nombre  Import  Import         Contracte 

CONCEPTE  Usuaris  unitari  Cte/any  2 anys  Prorroga  prorroga +3 

Teleassistencia  150,00  14,30  25.740,00 51.480,00 25.740,00 128.700,00 

Domotica  40,00  7,30  3.504,00 7.008,00 3.504,00 17.520,00 

Telas. Mòbil  5,00  37,50  2.250,00 4.500,00 2.250,00 11.250,00 

         31.494,00 62.988,00    157.470,00 

 
Atès el disposat el disposat als articles 8, 141, i 275 a 289, RDL 3/2011, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del 
servei de teleassistència domiciliària a la comarca de l’Alt Urgell per procediment obert com a 
gestió de servei públic. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules administratives 
particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Perfil de la corporació com a contractant, perquè es 
puguin presentar reclamacions, el quals es quedarà automàticament elevat a definitiu si no se’n 
presenten. 
 
Tercer. Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
concurs per procediment obert del servei públic de teleassistència domiciliària, amb teleassistència 
mòbil i control per sensors a la llar com a gestió de serveis públics.. 
 
Quart. Delegar els competències de contractació i adjudicació provisional a la Comissió de Govern 
Local com a òrgan de contractació, i al president l’elevació a definitiva de l’adjudicació. 
 
Cinquè. Facultar àmpliament al President del Consell perquè dugui a terme totes les actuacions 
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords. 
 
 
9. PRÒRROGA DELS CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PEL TRANSPORT 
ESCOLAR 

Exp. Núm.: CPO 2012/3  



 

 

Núm. Exp.: CO-GSP-01/2007 
CO-GSP-02/2007 

 
Per acord del Ple de Consell Comarcal, de 18 d’abril de 2007, es va acordar la contractació del 
servei públic de transport escolar aprovant-se alhora el plec de condicions concret, amb divisió per 
lots de les línies: Lot A Zona Sud, Lot B Zona Nord, Lot C Zona Vall de la Vansa, Lot D Bescaran i 
Lot E Josa, i delegant-se a la Comissió Govern l’acord d’adjudicació definitiva. 
 
La Comissió de Govern de 12 de juny de 2007 va adjudicar definitivament els contractes de les 
línies de transport escolar referents als lots A,B i C, vehicles de més de nou places (expedient 
COGSP-01/2007), als adjudicataris i pels imports que a continuació es detallen: Lot A - Autocars 
Vila Betriu, SL -import dia 1.540,29 € i import desdoblament 20.181,60 €; Lot B - Autocars Brugulat, 
SA -import dia 1.254,93 € i import desdoblament 34.311,37 € i lot C - Autocars Vila Betriu, SL -
import dia 409,44 € i import desdoblament 9.535,50 €, i també les línies de transport escolar 
referents als lots D i E, vehicles de menys de nou places (expedient CO-GSP-02/2007), següents: 
Lot D - Josep Blasi Martell -import dia 75,65 € i import desdoblament 2.252,00 €. 
 
El punt 5 del Plec de condicions fixa la durada del contracte en 5 cursos escolars prorrogables, 
d’un en un fins a un màxim de cinc anys més, sempre que es confirmi l’addenda del Departament 
d’Educació per a prestar el servei, i a l’article 23.2 del TRLCSP que regula la durada dels 
contractes. 
 
Pel curs 2012-2013 es va aprovar la primera de les pròrrogues possibles, per acord de la Comissió 
de Govern de 7 d’agost de 2012, per delegació del Ple ordinari de 14 de juny de 2012, un cop 
rebuda la resolució del Departament d’Ensenyament que acordava mantenir els horaris només 
amb lleugeres adaptacions es considera que es pot mantenir les condicions dels contractes. 
 
En data 5 de març de 2013 es va acordar per Comissió de Govern la modificació del contracte de 
gestió de serveis pel transport escolar per supressió de la línia E del lot B Codi itinerari 25020305 
adjudicat a l’empresa Autocars Brugulat, SA. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha acordat de mantenir els horaris amb lleugeres 
adaptacions es poden mantenir les condicions dels contracte. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga dels contractes pel curs 2013-2014, amb els mateixos termes i 
condicions, dels Lots A, B,C, i D  referents al transport escolar, subscrits amb les empreses 
següents: 
  

 Lot A -  Autocars Vila Betriu, SL 
 Lot B -  Autocars Brugulat, SA 
 Lot C -  Autocars Vila Betriu, SL 
 Lot D -  Josep Blasi Martell. 

 
Segon. Notificar aquest acord als adjudicataris. 
 
 
Punts inclosos per urgencia : 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA GESTIÓ DE L’ARXIU COMARCAL AMB EL 
DEPARTAMENT DE CULTURA. 
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Exp. Núm.: CNV 2013/16  
 
La disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, d’arxius i documents disposa que la Generalitat 
ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcal en 
termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en virtut de les delegacions de 
competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, d’1 d’agost, de delegació 
de competències en matèria de cultura a les comarques. 
 
En el pacte setè del conveni de col·laboració, que subscriuran el Departament de Cultura, el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de La Seu d’Urgell per a la gestió de l’Arxiu 
Comarcal de l’Alt Urgell, es preveu la signatura de convenis anuals específics en els quals es 
regularan les obligacions econòmiques i es concretarà l’aportació del Departament de Cultura al 
Consell Comarcal destinada a la gestió de l’arxiu comarcal. 
 
Per tal de donar compliment a aquesta previsió, el Departament de Cultura ha tramès, en data 
06/06/2013, el conveni de col·laboració específic per a l’any 2013, en el qual es pacta la 
transferència al Consell Comarcal de la dotació econòmica assignada en el pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per al funcionament dels arxius comarcals, i que es quantifica en 15.000 
€. 
 
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 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura en relació a 
la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal, per a l’any 2013. 
 
Segon. Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Cultura. 
 
 
12. 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. 67 al 108 de 2013 compresos entre els dies 24 d' abril de 2013 fins la data 
d’avui. 

 Resolucions: núm. 44 al 60 de 2013 entre els dies RAW.SES.DATGEN.FECANT#FLC] 
fins la data d’avui. 

 
 
13.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 



 

 

 
El Sr. Fierro president, informa del següent: 
- Assistència al fòrum comarcal de l’ACM a Vic la setmana passada per debatre sobre 
l’avantprojecte de Llei de Governs Locals  
 
- Reunió a Sort amb els representants dels consells comarcal de l’Alt Pirineu i els delegats 
territorials del Govern de la Generalitat per parlar sobre gestió forestal. Pel que fa a l’Alt Urgell 
anuncia que fins ara només hi havia una enginyera forestal del Departament per atendre la 
comarca, que a més al ser funcionària interina estava en jornada reduïda en un 15%, i que ara s’ha 
incorporat un segon enginyer forestal de la Generalitat que permetrà plantejar la gestió forestal de 
la comarca amb més força. 
 
- Trobada empresarial al Pirineu que ha tingut lloc els dies 5, 6 i 7 de juny a la Seu, a la què hi ha 
hagut debats i col·loquis d’alt nivell i molt interessants. 
 
  
14.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
15.PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Fiol, conseller comarcal i alcalde d’Organyà, i proposa com a tema 
d’interès tant pel ple del Consell com pel Consell d’Alcaldes, de parlar sobre la possibilitat que les 
normes de planejament de l’Alt Pirineu i Aran per municipis sense planejament puguin esdevenir 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) dels que encara no l’han aprovat. En aquest sentit 
informa que té coneixement que la DGF d’Urbanisme està en contacte amb medi Ambient per 
poder fer les avaluacions ambientals i d’aquesta manera possibilitar aquest canvi. La importància 
d’aquest radicaria en què a partir del moment en què esdevinguessin POUMS es podrien fer 
modificacions puntuals d’aquesta cas que algun ajuntament li interesses. Fa una reflexió sobre el 
fet que potser municipis que ja tenen feta l’aprovació provisional no els hi interesses però si que 
podria interessar els que encara no la tenen. 
 
 
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 
    
 


