
 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  PLE 2013/6 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 10 d' octubre de 2013 
Durada:  De les 20:00 a les 20:30 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix en: 
 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. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso 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  
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola,  consellera  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
 
 
Ordre del dia 
 

ORDRE DEL DIA 
 



 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serv eis al Territori 
2. Conveni amb el Consorci Alt Urgell Cerdanya pel desenvolupament d'accions del projecte 

de Cooperació Energia i Forest. 
3. Serveis de suport administratiu amb el Consorci Alt Urgell Cerdanya: ratificació Decret. 
4. Operació de tresoreria a curt termini 2014 - Aprovació de Bases i delegació a Comissió de 

Govern la contractació. 
5. Modificació de crèdits 2/2013. 
6. Marc pressupostari 2014/2016: ratificació de Decret. 
7. Delegació d'assistència al Consorci Segre-Rialp : ratificació de Decret. 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

8. Conveni marc en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat amb els ajuntaments de la comarca. 

9. Conveni amb el Departament d'Ensenyament de delegació de competències en matèria 
d’Ensenyament: transport i menjadors  

 
10. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
11. Informes de Presidència 
12. Torn obert de paraules als alcaldes 
13. 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 5/2013, de data 25 de juliol de 
2013.  
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serv eis al Territori  
 
2. CONVENI AMB EL CONSORCI ALT URGELL CERDANYA PEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACCIONS DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ ENERGIA I FORE ST 

Exp. Núm.: CNV 2013/28  
 
En el marc de l’Ordre AAM/184/2012  de 20 de maig per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la cooperació entre Gals catalans en el marc de l’eix 4 Leader mesura 421 del 
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 i es convoquen els corresponents a 
l’any 2012, la Junta de Govern del  Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya (d’ara endavant CAUC) en la 
seva sessió de 5 de juliol va aprovar participar en diferents projectes de cooperació catalana amb 
altres grups Leader de Catalunya. 
 
Entre els projectes sol·licitats, el CAUC és soci cooperant del projecte Energia i Forest el qual està 
coordinat per l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i en el qual hi 
participen els següents GAL: ADRINOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la 
zona Nord-Oriental de Catalunya), Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, 
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i Consorci Alt Camp Conca de Barberà. 
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Aquest projecte ha estat aprovat per Resolució del Director General de Desenvolupament Rural de 
data 20 de setembre de 2012 amb una inversió aprovada pel CAUC com accions específiques de 
16.576,34 € i un ajut pel mateix import. 
 
A través d’aquest projecte es pretén impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels 
territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i 
en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la 
biomassa. Aquestes son accions especialitzades en temes energètic i forestals que s’ha de dur a 
terme amb personal titulat en aquests àmbits i que no figuren a la plantilla del Consorci. Alhora el 
termini fixat per a la conclusió de les accions dificulta la contractació de personal per la qual cosa 
s’ha proposat al Consell Comarcal de l’Alt Urgell que des dels seus serveis tècnics es puguin fer 
les accions previstes al conveni. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’esborrany del Conveni amb el Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya per regular la 
prestació de serveis de suport per a l’execució del projecte Energia i Forest a les comarques de 
l’Alt Urgell i la Cerdanya en el marc dels projectes de cooperació entre grups Leader de Catalunya 
per l’anualitat 2013 i que es quantifica en un import de 1.970,00 € 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya 
 
 

3. SERVEIS DE SUPORT ADMINISTRATIU AMB EL CONSORCI ALT URGELL CERDANYA: 
RATIFICACIÓ DECRET. 

Exp. Núm.: CNV 2013/25  
 
El President del Consell Comarcal, en data de 9 d’agost de 2013, ha dictat el següent Decret i el 
qual es sotmet a ratificació: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2013/136 

  Núm. Exp.: CNV 2013/25  
 
Conveni amb el GAL Consorci Alt Urgell Cerdanya per  a la prestació de serveis 
administratius 
 
El Consorci ha estat funcionant tots aquests anys amb dues persones a jornada completa, una 
tècnica de certificació i una gerent, i una persona a mitja jornada com a tècnica de RSE, comptant-
se amb el suport de la secretaria en funcions de RAF i del suport comptable i laboral conveniat 
amb el Consell Comarcal. Amb aquesta estructura inicial era possible suplir la manca de personal 
administratiu amb l’assumpció de les tasques per part del personal tècnic i amb suport del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell.  L’any 2012, i pel termini de 3 mesos es va conveniar amb el Consell 
Comarcal el suport administratiu, perquè s’estava en un període de certificació i controls 
d’expedients de beneficiaris que generaran una càrrega superior de feina. 
 



 

 

En aquest moment i pels mesos de setembre i octubre de 2013 es preveu que la càrrega 
administrativa, tenint en compte tant els expedients de certificació com els de gestió dels projectes 
de cooperació, no pugui ser assumida amb l’agilitat necessària per l’estructura tècnica del 
Consorci, i per tant, es proposa, d’acord amb el propi Consell Comarcal, poder conveniar altre 
vegada el suport administratiu, tal i com es va fer el 2012, en un 70 % de jornada i amb el mateix 
personal que l’any passa, ja que està format i és coneixedor de les tasques i programaris de gestió 
administrativa i plataformes electròniques. 
 
Tenint en compte també el disposat als articles 9 i 10 del Estatuts del Consorci pel que fa a l’òrgan 
competent, article 57 de la Ley 7/1985 de Bases del règim local i l’article 6 de la Llei 30/1992 
segons la redacció donada per la Llei 4/1999 d’aplicació supletòria pel que fa als convenis de 
col·laboració. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya per a la prestació de serveis 
administratius  
 
Segon.  Trametre aquest acord al Consorci 
 
Tercer.  Facultar al Sr. Pere Navinés, vicepresident, per a la signatura del Conveni, i donar-ne 
compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’ACORDA la seva 
ratificació. 
 
 

4. OPERACIÓ DE TRESORERIA A CURT TERMINI 2014 - APR OVACIÓ DE BASES I 
DELEGACIÓ A COMISSIÓ DE GOVERN PER A LA CONTRACTACI Ó 
 
El president explica que en la situació actual està essent complicat trobar entitats bancàries que 
vulguin fer pòlisses a l’administració comarcal, tot i així exposa que es tramitarà com cada any 
sol·licitant oferta a les entitats bancàries. 
 
La Sra. Vidal pel grup del PSC-Progrés demana si es farà com sempre i se n’informarà a la 
comissió de finances, essent resposta per part del president qui indica que així es farà. 
 
 
OPERACIÓ DE TRESORERIA A CURT TERMINI 2014 - APROVA CIÓ DE BASES I DELEGACIÓ 
A COMISSIÓ DE GOVERN PER A LA CONTRACTACIÓ: acord  

Núm. exp. INT 2013/20  
 
Atesa la proximitat del venciment de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació l'any 2013. 
 
Atès el descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses 
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments ineludibles 
programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim 
de 1.200.000,00 €. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
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Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació d'una pòlissa de 
crèdit anual per import de 1.200.000,00 €. 
 
Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca a través de les oficines 
obertes a la Seu d’Urgell la presentació de propostes. 
 
Tercer.  Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la contractació 
d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la. 
 
 

5. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2013 
 
La Sra. Camps, gerent, explica el contingut de les modificacions de crèdit. 
 
La Sra. Vidal, del grup del PSC-Progrés, pregunta si les modificacions de crèdit venen totes elles 
motivades per subvencions, essent respost per la Sra. Camps qui indica que tant la modificació per 
suplement de crèdits com la de crèdits extraordinàries venen motivada per la concessió o sol·licitud 
de subvencions. 
 
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2012: ACORD 

  Núm. Exp.: INT 2013/19 
  

Amb la necessitat d’atendre despeses per les que no existeix suficient consignació en el 
Pressupost, despeses que no poden ser demorades pel proper exercici, aquesta Presidència 
conforme amb el disposat en l’article 177 de TRLRHL i el RD 500/1990, de 20 d’abril, considera 
necessària l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del següent expedient de suplements 
de crèdit i crèdits extraordinaris: 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT     

Núm. Exped. Concepte Procedència  Import  P-Ingrés 
P-

Despesa 

1 2/2103 
Transf.corrents ajuntaments. Minuts 
menuts 

D.Benestar 
família 5.241,94 45002 230,462,00 

2 2/2103 Transf.corrents consorcis. Immigració 
D.Benestar 
família 12.010,00 45002 230,467,01 

3 2/2103 
Transf.corrents adm.estat. Aurora 
(dona) 

Inst.Nacional 
Mujer 7.000,00 42090 232,227,06 

4 2/2103 
Seguretat social personal laboral. 
Col·lab.social SOC 720,00 45080 330,160,00 

5 2/2103 
Material i 
subministres.Act.culturals.Col·lab.social SOC 225,00 45080 330,227,06 

6 2/2103 
Retribucions personal laboral. Treball 
formació SOC 15.000,00 45080 433,131,00 

7 2/2103 
Seguretat social personal laboral. 
Treball formació SOC 4.500,00 45080 433,160,00 

   TOTAL ... 44.696,94    

 

CREDIT EXTRAORDINARI     



 

 

Núm. Exped. Concepte Procedència Import P-Ingrés P-Despesa 

1 2/2103 
Retribucions personal laboral. 

Col·lab.social SOC 3.480,00 45080 330,131,00 

2 2/2103 
Inversió nova en infrastructures. 

Carpes cultura IEI 3.350,00 76100 330,629,00 

   TOTAL ... 6.830,00   

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris amb les partides 
pressupostàries i imports indicats, així com el seu finançament. 
 
Segon. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que tinguin per 
convenient. 
 
Tercer.  Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
 

6. MARC PRESSUPOSTARI 2014/2016: RATIFICACIO DECRET  
 
El Sr. Fierro president informa que aquest és un document força tècnic i passa la paraula a la 
gerent per tal que n’expliqui el sentit. 
 
La Sra. Camps, gerent, explica que, amb l’aprovació del pressupost de l’exercici 2013, ja es va 
incloure un marc pressupostari 2014-2016, el qual ara s’ha adaptat a les noves previsions d’índex 
de la taxa de creixement del PIB segons l’informe del Ministerio de Economia de 25/06/2013 que 
estima en 1,5, pel 2014, 1,7 pel 2015 i 1,9 pel 2016, i per tant s’han fet els ajustos convenient per 
poder presentar aquest document a termini de 30-09-2013. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-Progrés, anuncia el vot a favor del seu grup ja que aquest és un 
document bàsicament tècnic. 
 

Núm. Exp. INT 2013/18  

Marc pressupostari 2014/2016: ratificació de decret  

El President del Consell Comarcal, en data de 24 de setembre e 2013, ha dictat el següent Decret i 
el qual es sotmet a ratificació: 

 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2103/160 
Núm. Exp. INT 2013/18  

MOTIVACIÓ: 
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a 
mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de 
deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, 
entre altres paràmetres: 
 

a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions 
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públiques. 
 
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva 

evolució tendencial. 
 
c)  Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i 

despeses. 
 
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determinava 
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris. 
 
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari prenent 
com a base el pressupost liquidat de l’exercici n-1  i el pressupost aprovat de l’exercici n, elaborant 
una previsió per als exercicis n+1, n+2 i n+3,  juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen 
les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 
 
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent amb 
els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.  
 
Per tant, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en 
vigor (n+1, n+2 i n+3), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon . Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
Tercer.  Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació. “ 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’ACORDA la seva 
ratificació. 
 
 
7. DELEGACIÓ D'ASSISTÈNCIA AL CONSORCI SEGRE-RIALP : RATIFICACIÓ DE DECRET  

Exp. Núm.: SEC 2011/8  
 
El President del Consell Comarcal, en data de 1 de setembre de 2013, ha dictat el següent Decret i 
el qual es sotmet a ratificació: 



 

 

 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2013/165 

  Exp. Núm.: SEC 2011/8  

Delegació assistència al Ple del Consorci Segre Ria lb  

S’ha rebut convocatòria per la sessió del Ple del Consorci Segre Rialb, que ha de tenir lloc el dia el 
proper dia 3 d’octubre, a les 9.30h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Tiurana, seu del Consorci 
Segre Rialb.  
 
El representant del Consell Comarcal a aquest òrgan és el Sr. Josep Camps Torrents, o bé el 
president del Consell per substituir-lo segons acord del Ple del Consell Comarcal de 28/07/2011. 
 
Davant la impossibilitat d’assistir a la reunió convocada, per part del Sr. Josep Camps i per part del 
Sr. Jesús Fierro, per la coincidència d’actes i reunions, i en ús de les facultats d’urgència d’aquesta 
presidència,   
 
HE  RESOLT:  
 
Primer. Designar al vicepresident tercer del Consell Comarcal, Sr. Ricard Pérez Llordes  que em 
substitueixi directament en el càrrec de representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a la sessió 
del Ple del Consorci Segre Rialb del dia 3 d’octubre de 2013. 
 
Segon . Notificar aquest Decret al Sr. Ricard Pérez Llordes i al Consorci Segre Rialb, i donar-ne 
compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’ACORDA la seva 
ratificació. 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones  

 
8. CONVENI MARC SERVEIS SOCIALS- UBASP AMB ELS AJUN TAMENTS DE LA 
COMARCA. 
 
El Sr. Fierro, president, explica que amb la vigència del contracte programa per serveis socials 
signat amb el Departament de Benestar Social i Família per període 2012-2015, és convenient 
signar un conveni amb els ajuntaments per establir la col·laboració, que de fet ja s’està donant, 
amb tots ells, pels serveis inclosos a la fitxa 1 del contracte programa. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-Progrés, creu que l’import a pagar pels ajuntaments l’hauria 
d’assumir el Consell Comarcal. 
 
El president respon que s’ha aconseguit una rebaixa important ja que els ajuntament ha passat 
d’assumir aproximadament un 35 % a assumir un 25%. Posa de relleu també que s’està atenent 
als ciutadans als seus municipis, i que si cal més assistència és qüestió que els responsables 
polítics i tècnics dels ajuntaments es coordinin amb el servei. 
 
La Sra. Vidal manifesta que potser hi ha municipis on no fa falta que s’hi vagi i que en molts casos 
la gent prefereix ser atesa a la Seu, on ja solen anar, per una qüestió d’anonimat. 
 
El president explica que tal com està organitzat els usuaris tenen la doble possibilitat. 
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ACORD : CONVENI MARC DE SERVEIS SOCIALS-UBASP AMB E LS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA 

Exp. Núm.: CNV 2013/26  
 
La Llei 12/2007 de serveis socials disposa que correspon als ens locals crear i gestionar els 
serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la  cartera de serveis socials i el 
pla estratègic corresponent, i preveu també que siguin els consells comarcals els encarregats de 
suplir els municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels 
serveis socials bàsics d’aquests municipis.  
 
D’acord amb aquestes directrius legislatives, el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal de Alt Urgell va signar en data 4 de juny de 2012 un Contracte Programa per a 
la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2012-2015, on s’establien els criteris, les 
condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el Contracte 
Programa 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb els Ajuntaments de la comarca que defineix el marc de 
cooperació interadministrativa per la gestió i prestació dels serveis socials en relació al Contracte 
programa que el Consell té signat amb el Departament de Benestar Social i Família 2012-2015. 
 
Segon.  Trametre aquest acord amb l’esborrany del Conveni aprovat a tots els ajuntaments de la 
comarca. 
 
 

9. CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AMB EL DEPA RTAMENT 
D'ENSENYAMENT I ADDENDA ECONOMICA PEL CURS 2013-201 4 
 
El Sr. Fierro, president, explica que el conveni de delegació de competències en matèria 
d’ensenyament amb la Generalitat de Catalunya, i que era vigent actualment, es  va signar el 1996 
i per tant es proposa per part del Departament la seva revisió. Potser la proposta tramesa ara no 
és més favorable que la signada l’any 1996 però en tot cas és millor que la proposta inicial de 
renovació tramesa a principis d’any i en la què no es preveia cap compensació per gestió, mentre 
que en l’actual proposta s’hi preveu un 3,5 %. Explica també que el que fa a l’addenda econòmica 
pel curs 2013-2014 tot i que ha arribat una proposta queda pendent posposant-se per a un proper 
Ple atès que s’hi han de fer correccions. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-Progrés, creu que a més de l canvi del 5 al 3,5 per cent n’hi ha 
algun altre, com per exemple que amb la implantació de la jornada intensiva no hi haurà servei de 
menjador. 
 
Respon la Sra. Camps, gerent, explicant que els llocs on la jornada intensiva permet que l’alumant 
arribi a casa a una hora correcta per dinar no es pagarà el menjador. Aquesta situació però, ara 



 

 

per ara, no es dona a l’Alt Urgell perquè els desplaçaments son més llargs. Informa també que 
s’han incorporat temes relacionats amb la implantació de la protecció de dades. 
 
La Sra. Vidal anuncia el vot d’abstenció dels membres del grup del PSC-Progrés, i esperaran a 
veure com s’aplica amb l’addenda econòmica i veure com es modifiquen les bases del serveis. 
Alhora comenta que hi ha informacions sobre el cobrament dels rebuts de menjador de forma 
avançada i demana que no torni a passar. 
 
El President pren la paraula i diu que el conveni fa referència bàsicament al finançament dels 
serveis pels alumnes de transport obligatori. En relació al cobrament avançat del servei de 
menjador que s’ha fet des d’IAUSA fa referència només als alumnes no obligatoris, i s’ha fet 
perquè, tenint en compte que els preus a l’Alt Urgell son dels més ajustats de Catalunya que 
podent arribar a cobrar 6,20 € s’està girant tiquets a 5,50 € i els costos de gestió, es pretenia 
prevenir impagaments pel servei. Es va preveure que el mes de setembre és cobrés com a mes 
sencer per aquells alumnes no obligatoris de tal manera que serviria de pagament avançant i a 
compte del mes de juny, ja que és en aquest mes en el què ens trobàvem impagaments i 
devolucions de part d’alumnes que ja no haurien de tornar al servei de menjador. Explica que 
s’havien acumulat més de 5.000 € de devolucions i impagats i que aquest import no es pot 
suportar si es volen mantenir els preus ajustat que s’estan donant. Reconeix que potser s’ha donat 
la informació una mica tard i potser en la forma no han estat del tot encertades motiu pel qual s’ha 
retirat la mesura i es retornaran els diners a qui hagi fet l’abonament avançat, però anuncia que de 
cara al proper curs es reimplantarà el sistema que intenta garantir el compliment dels pagaments 
en termini i que s’intentarà iniciar al mes d’agost, amb el benentès que els usuaris que tenen ajuts 
socials van per un altre camí. 
 
La Sra. Vidal diu que entén el sentit de la mesura tot i que el mes de setembre és un mes dur per 
les famílies perquè s’ajunta la compra de llibres, material escolar i altres despeses per l’inici de 
curs, i proposa que es plantegi aplicar la mesura en algun altre mes com podria ser el maig o bé 
fer-ho en dos terminis. 
 
El president manifesta que en el fons és el mateix i que el que es pretén és evitar rebuts impagats. 
 
La Sra. Vidal insisteix en la conveniència de donar més facilitats perquè el mes de setembre 
s’ajunten molts pagaments a les famílies i per tant s’hauria de fer d’un altre manera. 
 
 
ACORD : CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AMB EL  DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT 

Núm. Exp.: CNV 2013/22 
 
El Departament d’Ensenyament ha tramès el Conveni de Delegació de competències quant a la 
gestió del servei escolar de transport, el servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament, tal com preveu l’article 159 de la Llei 12/2009 d’Educació, i que preveu la seva 
vigència fins el 31/12/2017. 
 
Fins ara el conveni de delegació de competències vigent és el signat a data 9 d’agost de 1996. 
 
Alhora el Departament ha fet arribar la proposta de finançament dels serveis de transport i 
menjador escolar pel curs 2013/2014 per l’Alt Urgell, el qual queda pendent per a una propera 
sessió plenària atès que hi ha alguns imports a corregir. 
 



 
 
 

 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de competències de la Generalitat a les 
comarques en matèria d’ensenyament, estableix també que l’assignació a cada comarca dels 
recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat. 
 
Així mateix els Decrets 160/1996 de 14 de maig regula el serveis escolar de menjadors als centres 
docents públics i el Decret 161/1996, de la mateixa data, regula el servei escolar de transport per 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. 
 
Tenint en compte el disposat a la legislació ressenyada a dalt, a l’article 25.1 del Decret legislatiu 
4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització comarcal de 
Catalunya, a l’article 114 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 majoria absoluta, amb 11 vots a favor dels membres de CiU, 
ERC i PP i el vot d’abstenció dels 6 membres del PSC-Progrés presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament d’Ensenyament de delegació de competències 
quant a la gestió del servei escolar de transport, el servei escolar de menjador i altres prestacions 
en matèria d’ensenyament. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament d’Ensenyament. 
 
 
10.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LE S 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. 126 al 174 de 2013 compresos entre els dies 25 de juliol de 2013 fins la 
data d’avui. 

• Resolucions: núm. 72 al 92 de 2013 entre els dies RAW.SES.DATGEN.FECANT#FLC] 
fins la data d’avui. 

 
 
11.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc el president informa de la visita de la Sra. Rosa Ciutat, Cap del Servei de 
Cooperació Local dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, per les obres dels aiguats d’aquest estiu, i explica que les factures presentades 
sembla ser que es tramitaran ràpid pel seu pagament. Pel que fa a la resta de sol·licituds s’està 
mirant des del Departament com fer-hi front. 
 
En segon lloc comunica als consellers que el proper dia 17 d’octubre al matí es farà la reunió de la 
ponència tècnica de la Comissió d’Urbanisme de Lleida a la Seu d’Urgell, i en concret al CETAP, i 
que a la tarda es reunirà també a la Seu d’Urgell la pròpia Comissió d’Urbanisme. En relació a 



 

 

aquest tema manifesta la voluntat que l’any vinent es pugui constituir una Comissió d’Urbanisme 
pel Pirineu. 
 
A continuació dona compte de la invitació rebuda per part de l’alcalde de la Seu d’Urgell a 
l’assistència a la Fira de Sant Ermengol que tindrà lloc els dies 18 i 19 d’octubre. 
 
Finalment informa sobre la proposa de constituir una Comissió de Treball Forestal del Pirineu en 
què per part de l’Alt Urgell hi haurien de participar un parell de representants d’entitats municipals 
descentralitzades, dos o tres alcaldes i algú del propi consell Comarcal. Manifesta que se’n parlarà 
al proper Consell d’Alcaldes per tal que des d’aquest es faci la proposta de designació de qui hi 
hauria d’assistir. 
 
 
12.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
13.PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Vidal pregunta si encara està en funcionament la comissió del DINAFOREST i el president 
respon afirmativament. 
 
 
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 
    
 


