
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2013/5 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 25 de juliol de 2013 
Durada: De les 21:03 a les 21:30 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. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sra. Montserrat Ramoneda Ballester, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millás Casals, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària, qui actua de fedatària pública 
 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr. Jesús Dòria Parramon,  conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar,  conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sànchez,  conseller  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu,  consellera  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 
Alcaldes presents: Cap 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 



 

 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
2. Conveni de gestió laboral, comptable i fiscal - prova pilot 
3. Cessió d'un camió amb una salera per l'Ajuntament de les Valls d'Aguilar 
4. Adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència 
5. Informes de morositat 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
6. Conveni amb l'EMD de Josa i Tuixent per les Jornades dels Refugis Càtars a Josa de Cadí  
7. Conveni amb l'Ajuntament de Montferrer, l'EMD de Castellbó i l'Associació Estripagecs 

Teatre per a les Jornades dels Refugis Càtars i l'obra de teatre "Cercamón" 
8. Conveni amb l'Ajuntament de Valls de Valira i l'EMD de Bescaran per a realitzar la Trobada 

de cançoners, romancers i cantautors.  
9. Conveni amb l'Ajuntament de Peramola i l'Associació CRUC per un camp de Treball a 

Peramola  
10. Conveni amb l'EMD de la Guàrdia d'Ares i l'Ajuntament de Valls d'Aguilar per el programa 

de Mitologia Pirinenca 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

11. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per la cessió d'espais a l'Escorxador pel 
Centre Obert de l'Alt Urgell. 

12. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Comú de Sant Julià de prestació de 
serveis de joventut.  

13. Aprovació del Reglament comarcal del registre d'instal·lacions juvenils 
14. Moció a favor del manteniment dels Serveis Socials de proximitat en mans dels Consells 

Comarcals 
Punts inclosos per urgència: 

15. Aprovació de l’addenda del Contracte programa amb el Departament de Benestar Social i 
família per l’any 2013 

16. Declaració de suport a l’esport amateur 
 

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. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta anteriors 4/2012, de data  13 dr juny de 
2013.  
 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
2. CONVENI DE GESTIÓ LABORAL. COMPTABLE I FISCAL : PROVA PILOT 
 
El Sr. Navinés, president de la Comissió informativa, presenta la proposta de conveni com a prova 
pilot amb tres ajuntament de gestió comptable, laboral i fiscal que pretén ajudar i millorar la gestió 
administrativa. 
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El Sr. Payerols, pel grup del PSC-Progrés, pregunta si es farà a través d’alguna empresa o com es 
farà. 
 
El Sr. Navinés explica que el Consell Comarcal ho farà amb mitjans propis i amb el personal amb 
el que ja compte i que com a prova pilot no es preveu contraprestació econòmica. 
 
ACORD: 
CONVENI DE GESTIÓ LABORAL. COMPTABLE I FISCAL : PROVA PILOT 

Exp. Núm.: CNV 2013/24  
 
Un dels objectius principals del Consell Comarcal és donar suport als ajuntaments de la comarca, 
sobretot els més petits, i en aquest sentit hi ha conveni signat amb la Diputació de Lleida per al 
Servei d’Assistència Tècnica municipal (SAT) al qual estan acollits 11 ajuntaments de menys de 
500 habitants. 

 
Durant l’any 2012 i principis del 2013 s’ha fet una enquesta i entrevistes amb tots els alcaldes per 
aprofundir en la detecció de necessitat de serveis. D’entre els detectats que es podrien prestar s’ha 
vist que una part de serveis administratius es podria fer conjuntament. En aquest sentit, i avançant 
en els serveis que es poden prestar des del Consell Comarcal al Consell d’Alcaldes, de data 
15/05/2013, s’ha plantejat la possibilitat que, aprofitant els serveis administratius i comptables 
propis i que ja estan en funcionament per la pròpia entitat, es puguin prestar serveis de gestió 
laboral, comptable i/o fiscal als ajuntaments petits que ho puguin necessitar. 

 
Per tal de poder dimensionar i preveure el funcionament concret del servei cal fer una prova pilot, 
que es planteja amb tres ajuntaments d’entre els més petits, i que compten amb secretaria 
intervenció assistida amb funcionaris d’habilitació estatal del Consell Comarcal. Els ajuntaments 
que es proposa que formin part de la prova pilot son els de Cabó, Cava i la Vansa i Fórnols 

 
Aquests efectes es proposa la signatura d’aquest Conveni de prova pilot que inclou tres conceptes 
bàsics següents: 

A) Gestió laboral 
B) Gestió comptable 
C) Gestió fiscal  

 
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 el Conveni amb els ajuntaments de Cabó, Cava i la Vansa i Fórnols per a la 
prova pilot de gestió laboral, comptable i fiscal. 
 
Segon. Notificar aquesta acord als ajuntaments afectats. 
 
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. 



 

 

 
 
3. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE VALLS D’AGUILAR PER LA CESSIÓ DE LA MÀQUINA 
LLEVANEUS. 

Exp. Núm.: CNV 2013/15  
 
En data 30 de maig de 2013 s’ha rebut un escrit de l’Ajuntament de Valls d’Aguilar que sol·licita al 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell la cessió d’un camió amb una salera per fer-ne ús a les 
temporades hivernals. 
 
El Consell Comarcal està interessat en subscriure un conveni de cessió amb l’Ajuntament de Valls 
d’Aguilar per a l’ús de la màquina llevaneus de la seva propietat, camió model BRIMONT TL 80(núm. 
bastidor F9TL80P426C019009, matrícula E-4776-BBX), i per a regular-ne el funcionament i les 
relacions entre aquesta corporació per a l’ús de la mateixa. 
 
La vigència d’aquest conveni s’estableix per tota la vida útil de la màquina llevaneus, la qual es fixa en 
deu anys, amb efectes des del dia de la seva signatura i cas que s’atorgui la subvenció en espècie. 
 
Donat que és del tot necessari poder realitzar les tasques de neteja de camins i carreteres d’accés a 
nuclis i masies habitades del respectiu terme municipal, servei que actualment es realitza en condicions 
precàries, i que la corporació indicada no té delegades competències de neteja de vies locals a cap 
altre ens local i, per tant, en son els responsables directes. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regula la cessió d’ús de la màquina llevaneus del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell amb l’Ajuntament de Valls d’Aguilar. 
 
Segon. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Valls d’Aguilar per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
4. ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
El president, Sr. Fierro, presenta el contingut de la proposta d’adhesió. 
 
El Sr. Payerols, del grup del PSC-Progrés, pregunta quin cost ha de tenir aquesta adhesió pel 
Consell Comarcal i explica que com a grup estan a favor del dret a decidir, tot i que amb la 
independència hi ha diversitat d’opinions. Fa una reflexió sobre les confusions que es donen entre 
el fet d’estar a favor amb el dret a decidir i amb la fet d’estar o no a favor de la independència. 
 
El Sr. Millàs, del Partit Popular, manifesta que el fet d’adherir-se a aquesta associació té un cost 
perquè la quota és obligatòria i és un deure dels associats, tal com diuen els estatuts, contribuir al 
manteniment de l’associació, i voldria saber quin cost té. També pregunta sobre què es rep a canvi 
de ser associat. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro, president, i manifesta el seu acord amb l’expressat pel Sr. Payerols 
pel que fa a que a vegades es barreja el dret a decidir amb la independència. Pel que fa a la 
proposta d’adhesió explica que és clara a una Associació de municipis per la Independència i per 
tant no és només pel dret a decidir, i pensa que queda prou clar, i manifesta alhora que també 
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estan a favor amb el dret a decidir com a pas previ. En relació a la pregunta sobre el cost a 
l’adhesió manifesta que per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha de ser una adhesió sense 
cost, és a dir sense pagar la quota, ja que el Consell Comarcal no pot assumir cost econòmic 
perquè no té més marge, i si l’Associació no ho accepta doncs no passarà res. 
 
El Sr. Payerols exposa que li agradaria que aquest votació fos nominal o bé que s’ajorni per al 
proper Ple atès que falten força consellers del seu grup. 
 
El Sr. Millàs demana que es respongui la segona part de la seva pregunta sobre què es rep a canvi 
de ser associat. 
 
El President explica que aquesta és una Associació novedosa i entén que es rebrà informació 
sobre temes que son interessants pel territori i a continuació llegeix els part dels objectius de 
l’Associació que costen als Estatuts. 
 
ACORD : ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

 
Exp. Núm.: PRS 2013/15  

 
Per part de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) s’ha rebut la proposta d’adhesió 
del Consell Comarcal a aquesta, i previ debat se sotmet a votació 
 
Sotmès a deliberació i votació nominal, per majoria absoluta amb 9 vots a favor dels membres 
presents de CiU i d’ERC, el vot d’abstenció dels 3 membres presents del PSC-Progrés i 1 vot en 
contra del membre del Partit Popular s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a l’Associació de Municipis per la 
Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.  Aprovar els Estatuts de l’Associació. 
 
Tercer. Facultar el President per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
 
Quart. Delegar al president, Sr. Jesús Fierro i Rugall per representar aquest Consell Comarcal 
davant l’Associació amb totes les facultats previstes als Estatuts. 
 
Cinquè. Remetre certificat de l’acord de presidència de l’Associació de Municipis i a la Direcció 
general de l’Administració Local 
 
 
5. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT : 2n. TRIMESTRE 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 2n. trimestre de 2013, del qual ja es va 
informar a la Comissió Informativa de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territorial.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció sobre morositat esmentat a l’antecedent. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
6. CONVENI AMB L'EMD DE JOSA PER LES JORNADES DELS REFUGIS CÀTARS A JOSA 
DE CADÍ  

Exp. Núm.: CNV 2013/20  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de la Jornada 
dels Refugis Càtars a Josa de Cadí (municipi de Josa i Tuixén) és necessari la signatura d’un 
Conveni amb l’EMD de Josa de Cadí. Les actuacions concretes que cal realitzar per a les 
Jornades del Refugis Càtars a Josa de Cadí, tenen un pressupost màxim  de 900 euros 
 
A més del finançament econòmic, el consell de l’Alt Urgell aportarà, com a recursos humans, a 
l’organització de les jornades amb la participació dels tècnics de Cultura a la comissió 
organitzadora, amb les tasques  de:  
 

a) Disseny, muntatges i difusió del cartell i el programa de mà 
b) redacció i difusió de la nota de premsa relativa als actes 
c) Guiatge de l’itinerari Tuixent-Josa 
d) Xerrada sobre el Castell de Josa 
e) Tasques pròpies d’organització abans i durant la celebració d’actes 

 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb  l’EMD de Josa de Cadí que regularà la col·laboració per a la 
Jornada dels Refugis Càtars. 
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries.  
 
 
7. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE MONTFERRER I L'EMD DE PER A LES JORNADES 
DELS REFUGIS CÀTARS I L'OBRA DE TEATRE "CERCAMON" 

Exp. Núm.: CNV 2013/13  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de les 
Jornades dels Refugis Càtars de l’Alt Urgell que implica, entre d’altres, la celebració del Mercat 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

càtar de Castellbò i la representació teatral “Cercamon” a Vilamitjana, és necessària la signatura 
d’un Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó i l’EMD de Castellbó. 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó i l’EMD de Castellbó que 
regularà la col·laboració per a les Jornades dels Refugis Càtars. 
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI PER REALITZAR LA TROBADA DE CANÇONERS, 
ROMANCERS I CANTAUTORS A BESCARAN 

Exp. Núm.: CNV 2013/19  
 
El mes d’abril de l’any 2004, un grup de veïns del nucli de Bescaran expressaren la voluntat 
d’organitzar al poble una trobada de cançoners, romancers i cantautors, amb l’objectiu de dotar la 
població d’una activitat cultural amb un cert nivell de prestigi i de qualitat. En aquell moment, 
l’Ajuntament de Valls de Valira, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell participaren en l’organització i el finançament de la Trobada i es va repetir 
anys successius essent l’últim conveni de col·laboració de l’any 2008 que era vigent fins el 2010.  
 
La col·laboració amb la Trobada de l’any 2011 es va fer efectiva sense conveni, i l’any 2012 es va 
reprendre la fórmula del conveni per instrumentar aquesta relació per coadjuvar a la consolidació 
d’aquesta iniciativa cultural i de difusió de la música de la comarca.   
 
Durant l’any 2013 es vol continuar realitzant aquesta Trobada de cançoners, romancers i 
cantautors a Bescaran i el Consell Comarcal seguirà col·laborant amb aquesta iniciativa. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que la realització de la Trobada de cançoners i romancers a Bescaran 
per l’any 2013. 
 
Segon. Designar el Sr. Josep Camps i Torrens com a representant del Consell Comarcal a la 
comissió paritària de seguiment del conveni. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Ajuntament de les Valls de Valira  i a l’EMD de Bescaran. 
 



 

 

 
9. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE PERAMOLA I L'ASSOCIACIÓ CRUC PER UN CAMP DE 
TREBALL A PERAMOLA  

Exp. Núm.: CNV 2013/18  
 
Amb aquest conveni és vol donar suport i realitzar un camp internacional de treball a Peramola.  
Aquest camp de treball, que se celebrarà del 14 al 28 de juliol de 2013 a Peramola, desenvoluparà 
el projecte “Recuperació del patrimoni arqueològic de Peramola”, que consistirà en l’actualització 
de la Carta de Patrimoni Arqueològic i en la recuperació de material prehistòric del municipi. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de 
Peramola i Coordinació Rural de Catalunya per realitzar un camp de treball a Peramola del 14 al 28 
de juliol. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a  l’Ajuntament de Peramola i a l’entitat Coordinació Rural de 
Catalunya. 
 
 
10. CONVENI AMB L'EMD DE LA GUÀRDIA D'ARES I L'AJUNTAMENT DE VALLS D'AGUILAR 
PER EL PROGRAMA DE MITOLOGIA PIRINENCA. 
 

Exp. Núm.: CNV 2013/23  
 
L’any 2007, l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia 
d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van organitzar la primera edició de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, una iniciativa adreçada a aprofundir en l’estudi, el coneixement i la divulgació 
del patrimoni llegendari del Pirineu i, d’una manera més concreta, d’uns dels éssers fantàstics més 
representatius de l’imaginari col·lectiu del territori: els manairons de la Guàrdia d’Ares. 
 
Per tal de millorar la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, i tenint en compte que la col·laboració s’ha realitzat fins l’any 2012, es creu 
convenient consolidar aquesta iniciativa cultural signant un conveni entre l’Ajuntament de Valls 
d’Aguilar, l’EMD de La Guàrdia d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’any 2013. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regularà la gestió i la col·laboració per realitzar la Jornada de 
Mitologia Pirinenca l’any 2013 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a Ajuntament de les Valls d’Aguilar i a l’EMD de la Guàrdia 
d’Ares 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
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11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER A LA 
CESSIÓ D’ESPAIS AL CENTRE CÍVIC DE L’ESCORXADOR PER AL CENTRE OBERT. 

Exp. Núm.: CNV 2013/17  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té entre les seves competències les d’àmbit social, i entre els 
seus objectius hi ha el de treballar en la prevenció i la socialització dels infants i adolescents que 
es troben immersos en situacions d’especial vulnerabilitat  i dins el contracte programa 2012-2015 
amb el Departament Benestar Social i Família, i concretament dins l’apartat de serveis 
d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents, compta amb la gestió del 
programa de “Centre Obert”, que són serveis socials d’atenció diürna que formen part de la xarxa 
de serveis socials bàsics, són recursos preventius per excel·lència que donen una cobertura 
integral a les necessitats fonamentals i bàsiques de la infància i adolescència més vulnerable i 
realitzin una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, donen suport i estimula l’estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo i 
compensen les deficiències socioeducatives dels infants, adolescents i joves que es troben en 
situació de risc. 
 
El curs anterior aquest centre es va ubicar al CEIP Mn. Albert Vives però enguany es vol ubicar a 
les instal·lacions del Centre Cívic de l’Escorxador, de propietat de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell.  
L’edifici compta amb diferents espais, aules i el pati exterior que poden cobrir les necessitats del 
Centre Obert. 
 
La vigència del Conveni s’estableix inicialment per aquest curs escolar (2013-2014) i pel següent 
(2014-2015), considerant-se prorrogat automàticament per cursos escolars complets sempre que 
no es denunciï la seva vigència abans del 31 de juliol del curs anterior.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regula la cessió d’espais a les instal·lacions del Centre Cívic de 
l’Escorxador per al Centre Obert de l’Alt Urgell 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
12. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL COMÚ DE SANT JULIÀ I L’AJUNTAMENT DE LA 
SEU D’URGELL PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE JOVENTUT. 

Exp. Núm.: CNV 2013/21  
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre la Regidoria de Joventut, 
Infància, Festes i Tradicions de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Conselleria de Cultura i 
Joventut del Comú de Sant Julià de Lòria i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell a través del Servei 
Comarcal de Joventut i les Àrees de Cultura i Turisme.   
 



 

 

Amb aquest conveni es crearà un vincle entre les administracions que permetrà enfortir les 
col·laboracions establertes fins ara, i emprendre’n de noves que ajudin a explorar altres 
oportunitats de relació. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Comú de Sant Julià i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per la 
prestació de serveis de joventut. 
  
Segon.  Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 
13. APROVACIÓ DEL REGLAMENT COMARCAL DEL REGISTRE D'INSTAL·LACIONS 
JUVENILS 

Exp. Núm.: SEC 2013/5  
 
Una de les activitats que porta a terme el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, delegada per 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya és l’exercici de les  competències  que  la   legislació   
vigent   atribueix  a  l'Administració  de  la  Generalitat en relació  amb  les  potestats  d'execució  
en matèria  d'instal·lacions  juvenils,  d'acord  amb  la Llei   38/1991,  de  30 de desembre, 
d'instal·lacions destinades a   activitats  amb  infants  i  joves (modificada pel Decret legislatiu 
3/2010, de 5 d’octubre i per la Llei 33/2010, d’1 d’octubre), mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de 
juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques. A 
més a més, li és d’aplicació al present el Decret 140/2003, d’aprovació del Reglament 
d’Instal·lacions destinades a activitats amb infants i Joves, Decret 276/1994, de 14 d’octubre, 
d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i Joves. 
 
Aquesta delegació es va fer materialment efectiva amb l’aprovació pel Ple del Consell Comarcal de 
13 de gener de 1994, del conveni de delegació de competències de la Generalitat en matèria de 
joventut a les comarques amb la Secretaria General  de Joventut, en el qual es deleguen les 
potestats d'execució en matèria d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. 
 
Des d’aleshores es vénen desenvolupant les tasques encomanades i que, essencialment, són les 
encaminades a verificar el compliment de les condicions tècniques necessàries que ha de complir 
cada modalitat d'instal·lació juvenil, proposant-ne la seva autorització. 
 
Els principis i finalitat d'aquestes disposicions obeeixen en síntesi als següents criteris: 

- Simplificació administrativa. Implantació de la finestreta única i impuls de l'administració 
electrònica. 

- Implantació amb caràcter general del silenci positiu en els procediments. 
- Establir amb caràcter general un règim de comunicació a l'Administració en l'exercici de les 

activitats de serveis. 
 
D’acord amb les normes vigents, la persona física o jurídica que vulgui obrir una instal·lació juvenil 
ha de presentar prèviament al Consell comarcal corresponent una comunicació prèvia d'aquest fet 
amb una declaració responsable en la que declara que compleix tota la normativa aplicable i que 
disposa de la documentació tècnica i justificativa que s’especifica a la legislació aplicable. 
 
Des de la Secretaria de Joventut es recomana als consells comarcals que exerceixen les potestats 
d’execució en aquesta matèria que aprovin la normativa sobre els seus corresponents registres 
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d’instal·lacions, concretant-se amb la tramitació d’una disposició de caràcter general reguladora del 
Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, regular-ne les característiques bàsiques de funcionament i el seu contingut mínim. 
 
La competència per a la creació del Registre i per a l’aprovació de l’Ordenança, d’acord amb 
l’establert a l’article 14.2.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya correspon al Ple. 
 
El procediment d’aprovació ve determinat a l’article 178 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 inicialment la creació del Registre comarcal d’Instal·lacions destinades a activitats 
de lleure amb infants i joves, el Reglament regulador d’aquest Registre així com els models de 
comunicació prèvia i declaració responsable associats al procediment d’inscripció d’ofici. 
 
En Annex 1 de l’expedient s’incorpora la descripció tècnica del registre. 
En Annex 2 de l’expedient s’incorpora el text del Reglament. 
En Annex 3 de l’expedient s’incorporen el models de comunicació prèvia i declaració responsable 
associats al procediment d’inscripció d’ofici. 
 
Facultar a la Presidència a, en cas de necessitat, aprovar les modificacions que convinguin als 
documents de l’annex 1 i  3. 
 
Segon. Sotmetre els Acords anteriors i els seus antecedents a informació pública i audiència dels 
interessats, per un període de trenta dies hàbils, perquè puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Tercer. Considerar definitivament aprovats els acords referits al punt primer en el supòsit que, 
finalitzat el termini d’informació pública, no hagessin estat objecte de reclamacions i/o 
suggeriments. 
 
 
14. MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT EN 
MANS DELS MUNICIPIS (I ELS CONSELLS COMARCALS 
 

Núm. exp. PRS-2013-18 
 
Diversos col·legis professionals i les entitats associatives ACM i FCM han traslladat al Consell 
Comarcal una proposta de moció instant que les competències en matèria de Serveis Socials no 
retornin a les Comunitats Autònomes, sinó que continuïn en les administracions de proximitat: 
municipis i consells comarcals. El tenor literal de la moció és el següent: 

 
“PROPOSTA MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE 

PROXIMITAT EN MANS DELS ENS LOCALS 



 

 

 
La proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en 
el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat 
del sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint 
des dels anys 80. 
 
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en perill 
el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels drets 
individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i suposa un 
retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en perill un model de 
convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida. 
 
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de 
l’administració local, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell mostra la seva preocupació per les greus 
conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau social 
el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les persones, 
especialment les més vulnerables. 
 
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors de la 
prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants. 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria amb 13 vots a favor dels membres presents dels grups 
de CiU, ERC i PSC-Progrés i 1 vot en contra del representant del Partit Popular s’acorda aprovar 
aquesta proposta: 
 
Primer. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte, el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als 
legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part 
corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les 
Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat 
en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el 
principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE). 

 
Segon. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó 
que s’apliqués la llei catalana, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell insta al Govern de la Generalitat 
a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el 
territori. 

 
Tercer. Transmetre a la Generalitat de Catalunya, al Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, al Col·legi Oficial de 
Pedagogs de Catalunya, al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs 
de Catalunya, a l’ACM i a la FCM els presents acords. 
 
 
Punts inclosos per urgència: 
 
A proposta de la presidència, i complint del disposat a l’article 82.3 del ROF,  s’inclouen els 
següents punt a l’ordre del dia: 
 
 
15.  APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2013 AMB EL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA  
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Exp. Núm.: SUB 2013/13  
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon a les comarques suplir  
als municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies en l’àmbit 
dels serveis socials bàsics. Així com, promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els 
recursos propis de l’atenció social especialitzada. 
 
Per a la coordinació i cooperació interadministrativa, el Departament va preveure a l’any 2008 
l’establiment de convenis quadriennals instrumentats mitjançant la fórmula de contractes 
programes, que substituïa l’anterior sistema basat en convocatòries de subvencions resoltes amb 
subscripció de convenis de col·laboració, prèvia aprovació d’unes bases generals i específiques. 
 
El Ple, de data 14 de juny de 2012, va aprovar el Contracte programa 2012-2015 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Aquesta setmana s’ha rebut, per correu electrònic, per part del Departament, el document de 
protocol addicional de concreció per al 2013 del Contracte Programa i les fitxes econòmiques 
corresponents, el resum pressupostari del qual s’indica a continuació:  
 

NIVELL 1  CP 2013   
Fitxa 1 

           Professionals equips bàsics (TS i ES) 213.872,72 €  

           SAD Social 125.083,10 €  

           SAD dependència 24.953,00 €  

           Ajuts d'urgències socials 14.291,00 €  

Fitxa 2 
 

Servei de centre obert 25.000,00 €  

Programa d'atenció social i educativa davant les situacions 
de risc 

 
21.000,00 € 

   

 TOTAL NIVELL 1 424.199,82 €  

NIVELL 2    

Fitxa 5 
Minuts Menuts 

5.241,94 €  

Fitxa 6 
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en 
situació de violència i per als seus fills i filles 6.664,82 €  

Fitxa 7 Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades 27.762,64 €  

Fitxa 9 Servei de transport adaptat 36.652,90 €  

Fitxa 17 Serveis d'atenció precoç (4.008 hores) 131.783,04 €  

Fitxa 23 Òrgans de participació de serveis socials 0,00 €  

Fitxa 28 Serveis d'informació i atenció a les dones - SIAD 23.000,00 €  

 TOTAL NIVELL 2 231.105,34€  



 

 

 TOTAL CONTRACTE PROGRAMA 655.305,16€   

 
Atès que és responsabilitat dels ens locals supramunicipals els serveis socials bàsics, la gestió per 
delegació dels serveis socials especialitzats, la participació en la planificació en el seu àmbit 
territorial i la participació en el finançament dels serveis socials bàsics, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell està interessat en la signatura del protocol addicional al Contracte Programa amb el 
Departament de Benestar  Social i Família, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2013.  
 
Vists l'article 84.2. m de l’Estatut d’Autonomia que estableix que els governs locals tenen 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels 
serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària i en el foment 
de les polítiques d'acolliment dels immigrants, i l'article 92 que configura la comarca com un ens 
local amb personalitat jurídica pròpia, format per municipis, amb competències gestores. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Contracte programa 2013 que regula les relacions interadministratives amb el 
Departament de Benestar Social i Família per a la prestació de serveis en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari al President per a la signatura del Conveni. 
 
 
16.  DECLARACIÓ EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ A CONSEQÜÈNCIA DE 
LES INSPECCIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL ALS CLUBS CATALANS. 
 
El president explica la situació en què s’estan trobant els clubs esportius amateurs, que a 
Catalunya son més de 17.500 generalment de mida petita, i als quals es pretén fer cotitzar a la 
Seguretat social per la dedicació dels monitors voluntaris que reben petites compensacions. Per 
part de la Seguretat Social s’estan duent a terme inspeccions que farien encarir l’esport amateur 
de l’ordre d’entre un 30 i un 35 %, i que podria deixar a la mínima expressió el model esportiu 
amateur que a Catalunya ha estat un model d’èxit. 
 
El Sr, Payerols del grup del PSC-Progrés, exposa que no tenen el detall de la proposta de 
declaració però entenen el seu contingut i anuncia el vot a favor dels membres del seu grup. 
 
El Sr. Millàs del Partit Popular anuncia també el seu vot a favor i comenta que sembla que hi haurà 
una moratòria. 
 
ACORD : DECLARACIÓ EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ A CONSEQÜÈNCIA 
DE LES INSPECCIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL ALS CLUBS CATALANS. 

Exp. Núm.: PRS 2013/17  
 
Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat realitzades en els últims 
mesos a les entitats esportives catalanes, adreçades no només a l'esport professional sinó també 
a l'esport de base i amateur, poden posar en risc la continuïtat d'aquestes entitats. 
 
Cal assenyalar, que el sistema esportiu català es sustenta en gran part en l'esport de base, infants 
i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a la 
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seva formació personal i cívica, l'educació en valors, l'adquisició d'hàbits saludables, a la integració 
i a la cohesió social, pel que resulta important conservar-lo i impulsar-lo. 
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la 
supervivència de l'esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part 
altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són 
estrictament les hores d'entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els 
permet també cobrir les despeses que els ocasiona. 
 
En l'àmbit esportiu i, concretament, en l'esport amateur, la relació entre les entitats esportives i 
moltes de les persones que presten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat, atès 
que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que per 
l'obtenció d'un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien 
inviables. 
 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de liquidació i 
d'infraccions per uns imports que per a la majoria d'aquestes entitats esportives són del tot 
inassumibles, pel que poden veure obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions 
extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament, en l'esport de base i en els nostres 
joves. 
 
En aquest sentit cal assenyalar que les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social no 
només han de tenir la funció punitiva, sinó que també han d'incorporar la funció informativa, i que 
ajudi a clarificar l'abast de la normativa. Si de l'anàlisi de les actuacions d'inspecció practicades a 
Catalunya s'arriba a la conclusió que la interpretació de la norma per part dels clubs i entitats 
esportives difereix de manera generalitzada respecte a la interpretació de la inspecció sobre la 
mateixa normativa, resulta prioritari aclarir la normativa i validar amb el sector, abans de passar a 
l'adopció de mesures sancionadores. 
 
Per això, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell es suma a la petició que la Secretaria General de 
l’Esport  fa al Govern de l’Estat per analitzar els resultats de les inspeccions de Treball i Seguretat 
Social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats esportives, sense finalitat de lucre, 
principalment de Catalunya per tal de procedir a:  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Recolzar la sol·licitud d’ampliació de la moratòria en les actuacions inspectores als clubs i 
a les entitats esportives sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, fins que s'hagi 
aclarit la normativa i establert un sistema especial de la Seguretat Social per a les mateixes, en 
l'àmbit del esport no professional amb les següents propostes: 
 

- Establir un sistema especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les 
entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin 
i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà 
fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional.  



 

 

- Aplicar, per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, una interpretació àmplia de la 
legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les activitats esportives 
efectuades per clubs i entitats esportives sense afany de lucre.  

- Reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats 
esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre. 

- Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats esportives 
sense ànim de lucre, en l'àmbit de l'esport no professional, quan hagi disconformitat entre 
les actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció del Treball i de la Seguretat Social, 
sempre que la tipologia d'aquestes disconformitats sigui coincident o habitual respecte a les 
detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent ser deguda a una 
insuficient claredat de la normativa aplicable. 

 
Segon. Trametre aquest acord a la Secretaria General de l’Esport. 
 
 
17. 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. 109 al 125 de 2013 compresos entre els dies 13 de juny de 2013 fins la data 
d’avui. 

 Resolucions: núm. 61 al 71 de 2013 entre els dies fins la data d’avui. 
 
 
18. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president tramet el condol del Ple al Sr. Jordi Sala, conseller i alcalde de Fígols i Alinyà, per la 
defunció de la seva àvia. 
 
El president proposa trametre el condol del Ple del Consell Comarcal per les víctimes de l’accident 
d’ahir, dia 24 de juliol, pel descarrilament d’un tren a Santiago de Compostela, i així s’acorda amb 
remissió d’aquest condol a la Xunta de Galícia i a l’Ajuntament de Santiago de Compostela 
 
Es fa lliurament als consellers de la CI d’Atenció a les Persones de la memòria de Serveis socials 
2012 em format CD. 
 
Es fa lliuraments als consellers presents de la revista editada pel Consell Comarcal en relació a 
polítiques d’Igualtat. 
 
El president explica que aquest cap de setmana se celebra la Trobada amb els Acordionistes del 
Pirineu en el marc de la qual demà divendres hi haurà un concert al pati del Seminari de la Seu i 
convida als consellers presents a assistir-hi. 
 
En darrer lloc explica que arrel de l’aiguat del dia 23, dimarts passat, a alguns pobles de la 
comarcal, i en concret a Alàs i Cerc, Estamariu, Ribera d’Urgellet i la Vansa i Fórnols ja s’està fent 
una valoració per part dels serveis tècnics comarcals per poder ajudar als ajuntaments a tramitar 
ajuts de Governació i de la Diputació. 
 
 
19.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
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No havent-hi cap alcalde no conseller present, no hi ha cap paraula demanada 
 
 
20.PRECS I PREGUNTES. 
 
No es demana cap paraula. 
 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària       El president   
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    
 


