
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2013/7 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 19 de desembre de 2013 
Durada: De les 13:15 a les 14:00 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Josep Xavier Camps Torrens, vice-president primer  
 Sr. Pere Navinés Planes, vice-president segon  
 Sr. Ricard Pérez Llordés, vice-president tercer  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnau,  consellera  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millàs Casals, conseller  
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària, qui dona fe de l’acte. 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez,  conseller  
 Sra. Montserrat Ramoneda Ballester,  consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà,  conseller  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 
Alcaldes presents: cap, trets dels que son consellers. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
2. Modificació del Conveni amb l'Ajuntament de Valls d'Aguilar per cessió del camió-salera 



 

 

3. Modificació de crèdits 3/2013 
4. Bestreta reintegrable Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya de 4.000,00 € 
5. Bestreta 3.500,00 € al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya 
6. Concertació de pólisses de crèdit 2014 
7. Pròrroga pressupost 2013 per a l'anualitat 2014 
8. Acord sobre la prescripció per la reclamació de la paga extra del 2012 

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

9. Ratificar la sol·licitud d'ajut a POCTEFA i adhesió al projecte Risqhydro-Xarxa de detecció 
de riscos hidrológics  

10. Declaració de BCIL de Sant Ponç d'Alinyà 
11. Adhesió a la Barcelona Film Commission i acceptació de representants d'ajuntaments 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

12. Conveni de prestació del servei del CDIAP 
13. Conveni de gestió dels menjadors amb les AMPES 
14. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per al projecte pilot d'emprenedoria i ocupació 

jove 
 
Punts inclosos per urgència: 

15. Contracte amb la Generalitat de Catalunya per a la cessió d’espais de la planta baixa del 
CSAU. 
 

16. Donar compte dels decrets de presidència i de les resolucions de gerència. 
17. Informes de presidència. 
18. Torn obert de paraules als alcaldes. 
19. 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 6/2013, de data 10 d’octubre de 
2013.  
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
2. MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LES VALLS D’AGUILAR PER 

CESSIÓ DEL CAMIÓ-SALERA 
Exp. Núm.: CNV 2013/15  

 
El Consell Comarcal és propietari d’un camió-màquina llevaneus Camió model BRIMONT TL 80 
(núm. bastidor F9TL80P426C019009 matrícula E-4776-BBX), el qual ha estat cedit en ús 
prèviament a l’Ajuntament de les valls de Valira i més tard als ajuntaments d’Arsèguel i Cava en ús 
conjunt, que té acoblada una escampadora de sal. 
 
En data 25/07/2013 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la cessió i el conveni amb l’Ajuntament 
de les Valls d’Aguilar per a la cessió del camió salera propietat del Consell Comarcal a aquest 
ajuntament. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

En data 29/10/2013 l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha acordat sol·licitar la cessió únicament per 
l’escampadora de sal acoblables a tractors i altres vehicles. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Deixar sense efecte l’acord del Ple de 25/07/2013 en la part que fa referència  la cessió 
del camió i mantenir l’acord per al a cessió de la salera. 
 
Segon.  Aprovar el nou text del conveni amb la cessió de la salera. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar. 
 
 
3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2013 

Núm. exp. INT 2013/27  
    
Pel Decret de Presidència número 2013/203 de data 4 de desembre de 2013 s’ha incoat 
l’expedient per modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari  pel següent 
motiu:  majors ingressos de la Diputació de Lleida, pel finançament d’ajuts d’urgències socials i 
manteniment de camins, i d’ingressos varis pel finançament d’actuacions de promoció turística. 
  
Les partides i els imports de les despeses específiques i determinades que no poden demorar-se 
fins l’exercici següent, per les quals no existeix crèdit pressupostari (crèdit extraordinari) així com 
per les quals el crèdit previst és insuficient i no pot ser objecte d’ampliació (suplement de crèdit), 
que són les següents: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓ
CRÈDITS 
INICIALS

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI

CRÈDIT 
FINAL

230.467.01 Transf.corrents consorcis 390.417,95 9.973,63 0,00 400.391,58
432.227.06 Accions promoció turística coma 16.000,00 0,00 3.717,54 19.717,54

451.212.00 Manteniment i conservació camin 0,00 0,00 16.100,00 16.100,00  

Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: previsió de nous ingressos. 

Detall del corresponent finançament: 

Altes en partides d’ingressos:

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT
46100 Diputació de Lleida 26.073,63
48000 Institucions i ens no lucratius 3.717,54

TOTAL: 29.791,17  

Sotmesa la proposta a 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. 
 
 
4. BESTRETA REINTEGRABLE CONSORCI GAL ALT URGELL CERDANYA DE 4.000,00 € 

 Núm. exp. INT 2013/22  
 
En data 28 de novembre de 2013 s’ha dictat el Decret de Presidència 198/2013 del tenor literal 
següent: 
 
BESTRETA REINTEGRABLE CONSORCI GAL ALT URGELL CERDANYA DE 4.000,00 € 
 
El Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya, entitat que gestiona el Programa Leader, té pendent de 
cobrar de la Generalitat de Catalunya la mensualitat d’octubre, així com vàries justificacions de 
projectes de cooperació. 
 
Donada la conjuntura financera actual, provoca que les entitats local tinguin problemes per 
contractar amb entitats financeres operacions de tresoreria, essent necessari suport de tresoreria 
de les entitats integrants del grup. 
 
Per tant 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Concedir una bestreta reintegrable al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya de 4.000,00 euros 
per cobrir temporalment al desfasament de tresoreria fins que el consorci rebi els ingressos 
corresponents. 
 
Segon.  Ratificat aquest acord en el proper Ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar el Decret. 
 
 
5. BESTRETA 3.500,00 € AL CONSORCI GAL ALT URGELL CERDANYA 
 

 Núm. exp. INT 2013/23  
 
En data 14/11/2013 s’ha dictat el Decret de Presidència 190/2013 del tenor literal següent: 
 
Bestreta 3.500,00 € al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya 

El Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya, entitat que gestiona el Programa Leader, té pendent de 
cobrar de la Generalitat de Catalunya la mensualitat d’octubre de funcionament, així com vàries 
justificacions de projectes de cooperació. 
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Donada la conjuntura financera actual, provoca que les entitats locals tinguin problemes per 
contractar amb entitats financeres operacions de tresoreria, essent necessari suport de tresoreria 
de les entitats integrants del grup. 

Per tant, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Concedir una bestreta reintegrable al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya de 3.500,00 euros 
per cobrir temporalment el desfasament de tresoreria fins que el consorci rebi els ingressos 
corresponents. 
 
Segon. Ratificar aquest acord en el proper Ple 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar el Decret. 
 
 
6. CONCERTACIÓ DE PÒLISSES DE CRÈDIT 2014 
 
La gerent explica el contingut de les dues propostes rebudes, cenyint-se a les bases de 
concertació aprovades al Ple del mes d’octubre, i que es corresponen amb les ofertes de Bankia i 
del BBVA. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-Progrés pregunta pels tipus d’interès oferts i per la seva revisió en 
la proposta d’acord concreta. 
 
Respon el Sr. Fierro, president, indicant els tipus i afegint quins son els diferencials actuals amb 
l’Euribor com a índex de revisió. 
 
La Sra. Camps, gerent, explica que la capacitat del Consell Comarcal per a la concertació de 
pòlisses de tresoreria és de fins 1.200.000 €, tot i que amb la suma de les ofertes rebudes no 
s’arriba a aquest límit. 
 
El Sr. Millàs, de Partit Popular, diu que entén que les propostes que es proposa que s’adjudiquin 
son les úniques que s’han presentat. 
 
La Sra. Vidal pregunta si amb aquestes pòlisses es podran assumir els pagaments. 
 
Respon el president i indica en primer lloc que efectivament son les úniques que s’han presentat. 
Pel que fa als pagaments explica que amb aquestes dues pòlisses és molt just que es puguin 
assumir els pagaments a proveïdors amb normalitat. Explica també que dependrà en part del 
pagament a proveïdors a través del mecanisme instrumentat pel Govern central i que es podria 
arribar a fer càrrec de 1.7 milions d’euros que son els que la Generalitat té pendents el Consell. 
Indica que les tensions de tresoreria son superiors al què s’ha demanat. 
 
La Sra. Vidal diu que s’han demanat 2 milions d’euros al Pla de proveïdors i pregunta que com 
juga això. 



 

 

 
La Sra. Camps explica que el mecanisme del Pla de pagament a proveïdors pel què fa als consells 
comarcals, és diferent del mecanisme instrumentat pels ajuntaments. Pel que fa a aquest 
mecanisme de pagament als consells doncs destaca que els consells comarcals declaren els 
imports pendents d’ingrés per part de la Generalitat i el pendent de pagament a proveïdors fins a 
una data concreta. A partir d’aquí, i un cop acceptades les factures per part dels proveïdors que ho 
hagin fet, serà l’Estat qui pagarà al proveïdors contra un crèdit de la Generalitat. 
 
La secretària informa de la obligació des de la intervenció comarcal de fer arribar les dades al 
Ministeri.  
 
 
ACORD : CONCERTACIÓ DE PÒLISSES DE CRÈDIT 2014 

Exp. Núm.: INT 2013/20  
 
En data 10 d’octubre d’enguany el Ple va acordar aprovar les bases i fer el tràmit amb les entitats 
bancàries per a la contractació de pòlisses de tresoreria de màxim 1 any i  fins a un màxim de 
1.200.000 €, havent-se cursat a totes les entitats amb oficina a la comarca. 
 
Fins a la data de 12/12/2013 s’han rebut un total  de dues ofertes, una de Bankia per import màxim 
300.000,00 €  i una de BBVA per import de 500.000,00 €. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Concertar amb l’entitat Bankia SA una operació de crèdit a curt termini amb les següents 
característiques: 
 
Import màxim..........................................: 300.000,00 € 
Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Euribor 90 +4,5 % 
Revisió …………………………………….:     Trimestral  
Comissió d'obertura................................: 1,00 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 0,60 % trimestral 
Modificació..............................................:    -- 
Excedit....................................................:    -- 
Comissió d'operativa...............................:     0; Q19 0,30 rebut 0 €, transferència 1€ 
Formalització ..........................................: Intervinguda per la secretaria del Consell. 
Observacions: obligació d’anar reduint la pòlissa en 25.000 € trimestrals i signatura el dia 
23/12/2013. 
 
Segon. Concertar amb l’entitat BBVA una operació de crèdit a curt termini amb les següents 
característiques: 
 
Import màxim..........................................: 500.000,00 € 
Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Euribor 90 +5,5 % 
Revisió …………………………………….:     Trimestral  
Comissió d'obertura................................: 1,00 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 0,75 % trimestral 
Modificació..............................................:    1,00 % 
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Excedit....................................................:    2,00 € 
Comissió d'operativa...............................:     0; Q19 0,30 rebut 0 €, transferència 1€ 
Formalització ..........................................: Intervinguda per la secretaria del Consell. 
 
Tercer. Fer constar explícitament:  
 

a)  Que aquesta entitat compta amb Pressupost aprovat per a l'exercici actual. 
b)  Que, abans i després de formalitzar aquesta operació, l'import concertat vigent per 

les d'aquesta naturalesa no supera ni superarà en cap moment el 30 % dels 
recursos liquidats per a operacions corrents de l'exercici de 2012. 

c)  Que la part disponible dels recursos afectats en garantia és suficient per atendre la 
devolució del capital i les despeses financeres que pot generar l'operació. 

 
Quart. Trametre informació del crèdit que es formalitzi a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en termini i forma regulats 
a la normativa vigent sobre tutela financera de les entitats locals. 
 
Cinquè. Facultar el Sr. Jesús Fierro i Rugall, president, amb DNI núm. 41078325-A, per tal que, en 
nom i representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual 
corresponent. 
 

   
7. PRORROGA PRESSUPOST 2013 PER A L'ANUALITAT 2014 

Núm. exp. INT 2013/26 
 
El president, Sr. Fierro, explica que tenint en compte que els pressupostos de la Generalitat encara 
no estan aprovats definitivament, que està al Consell de Garanties Estatutàries, i tenint en compte 
la relació dels nostres pressupostos amb els programes que hi depenen, es proposa l’aprovació de 
la pròrroga del pressupost per tal de poder fer els del 2014 el més ajustats possibles amb els 
programes. 
 
ACORD: PRORROGA PRESSUPOST 2013 PER A L'ANUALITAT 2014 

Núm. exp. INT 2013/26 
 
Per Decret de Presidència 202/2013, s’ha incoat l’inici de l’expedient de pròrroga del pressupost 
2013 per a l’anualitat 2014. 

L’article 21 del Reial Decret 500/1990, pel que desenvolupa el Capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, 
preveu que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic sense estar en vigor el seu pressupost corresponent, 
es considerarà automàticament prorrogat l’anterior fins al límit màxim dels seus crèdits inicials. 

Preveien que el pressupost 2013 s’aprovarà durant els primers mesos de l’exercici 2014 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer. Prorrogar el pressupost 2013 fins a l’aprovació definitiva del pressupost 2014. 
 



 

 

Segon. Ajustar la pròrroga a la normativa referent a l’estabilitat pressupostària i financera vigent. 
 
 
8. ACORD SOBRE LA RECLAMACIÓ DE LA PAGA EXTRA DEL 2012 

 
El president explica al Ple la proposta del contingut de l’acord que és similars al què han pres 
altres ajuntament i que ha estat parlat a la comissió de personal. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-Progrés, expressa que el seu grup està totalment d’acord en què 
es pagui la paga extra, tot i que entén que amb aquest acord no se soluciona el tema 
 
El president explica que aquesta proposta d’acord és el que està més a prop per poder fer efectiu 
el pagament de la paga extra en el seu dia, tenint en compte que no es pot fer un reconeixement 
del deute des del punt de vista jurídic. 
 
  
ACORD: SOBRE LA RECLAMACIÓ DE LA PAGA EXTRA DEL 2012  

Exp. Núm.:INT-2012-28  
 
El Reial Decret- Llei 20/2012, que va entrar en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, 
això és, el 15 de juliol de 2012, estableix en el seu article 2 el següent : 
 
L’article 2 del Real Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat disposa el següent: 
 
“Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.1. L’any 2012 el 
personal del sector públic definit a l’article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals 
de l’Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre el mes de 
desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat. 

 
2.1 El personal funcionari no percebrà al mes de desembre les quantitats a què es refereix l’article 22.Cinc.2 
de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, en concepte de sou i 
triennis. 

 
Tampoc es percebran les quanties corresponents a la resta dels conceptes retributius que integren tant la 
paga extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del 
mes de desembre; en aquest cas, cada administració competent pot acordar que la reducció s’executi de 
forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret llei. 

 
2.2 El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en ocasió de les 
festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de l’any 2012. Aquesta reducció 
comprèn la de tots els conceptes retributius que formen part de la dita paga d’acord amb els convenis 
col·lectius que siguin aplicables. 

 
L’aplicació directa d’aquesta mesura s’ha de realitzar a la nòmina del mes de desembre de 2012, sense 
perjudici que es pugui alterar la distribució definitiva de la reducció en els àmbits corresponents mitjançant la 
negociació col·lectiva; en aquest cas, es pot acordar que la reducció s’executi de forma prorratejada entre les 
nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei. 

 
La reducció retributiva que estableix l’apartat 1 d’aquest article també és aplicable al personal laboral d’alta 
direcció, al personal amb contracte mercantil i al no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració 
d’alt càrrec. 

....////.... 
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7. El present article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposen els articles 149.1.13a i 156.1 de 
la Constitució.” 
 
Diverses sentències han establert el dret del personal a percebre les quantitats corresponents als 
serveis efectivament prestats amb caràcter previ a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, en base al 
principi d’irretroactivitat 
 
 
El Ple del Consell Comarcal de data 20/12/2012 va acordar la no disponibilitat del crèdit 
pressupostari de les partides corresponents. 
 
En data 4 de desembre s’ha presentat escrit de reclamació per part dels representants dels 
treballadors amb Registre d’entrada 4490 del Consell Comarcal, i en data 10 de desembre de 2013 
ha tingut lloc reunió de l’empresa amb aquests representants. 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer. Assumir el compromís de pagar a tots els treballadors del Consell Comarcal afectats, 
l’import total o parcial de la paga extraordinària de desembre de 2012 (sense interessos) que pugui 
resultar si la sentència del Tribunal Constitucional en la qüestió d’inconstitucionalitat que es tramita 
contra l’article 2 del RDL 20/2012 de 13 de juliol  
 
Segon. Subscriure amb els representants dels treballadors un conveni que reculli aquesta previsió 
amb una llista dels treballadors afectats.  
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
 
9. RATIFICAR LA SOL.LICITUD D’AJUT A POCTEFA I ADHESIÓ AL PROJECTE RISQHYDRO 
-XARXA DE DETECCIÓ DE RISCOS HIDROLÒGICS 

Exp. Núm.: SUB 2013/27  
 
El president informa als assistents que per part de la Diputació de Lleida a través del Patronat de 
Promoció Econòmica s’ha proposat al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, junt amb la resta de consell 
comarcals del Pirineu i el Comú de Communauté de Comunes de Canton de St. Beat la 
participació al Projecte Risqhydro-Xarxa de detecció de riscos hidrològics per detectar crescudes 
del riu. 
 
L’objectiu principal és establir un sistema en la Xarxa de monitorització de les capçaleres i/o els 
trams de muntanya dels rius Garona, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana, Segre i la Valira, 
respecte de dades climàtiques i hidrològiques, amb la finalitat de detectar riscos hidrològics 
(riuades/ inundacions) i establir un sistema d’alertes. 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 



 

 

Primer.   Declarar que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell es compromet a aportar autofinançament 
de 14.135,00 Euros per a la realització de les accions descrites al formulari de la candidatura del 
projecte: RED PIRENAICA DE DETECCIÓN DE RIESGOS HIDROLÓGICOS presentat al 
POCTEFA 
 
Segon. En el cas d’obtenir els cofinançaments sol·licitats es compromet a aportar el muntant 
corresponent aquest cofinançaments. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord als interessats 
 

 
10. DECLARACIÓ DE BCIL ERMITA DE SANT PONÇ D’ALINYÀ 

Exp. Núm.: BCL 2013/4  
 
L’Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ermita 
de Sant Ponç d’Alinyà, de titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i ha estat comunicada la seva incoació al Bisbat d’Urgell, que no ha manifestat 
cap disconformitat. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un temple que recull els elements estilístics més característics 
del barroc pirinenc en la seva versió més popular, així com el seu interès en la cultura popular i en 
les vivències devocionals d’un entorn que abasta bona part de la vall d’Alinyà. 

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

 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’ermita de Sant Ponç d’Alinyà. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà. 
 
 
11. ADHESIÓ A LA BARCELONA FILM COMMISSION I ACCEPTACIÓ DE REPRESENTANTS 
D’AJUNTAMENTS 

Exp. Núm.: PRS 2010/19 
 
En el Ple del Consell Comarcal de data 14 d’octubre de 2010 es va aprovar acceptar l’adhesió a la 
Xarxa Barcelona / Catalunya Film Commission dels municipis de l’Alt Urgell.  Fins a data d’avui 
s’han acceptat les adhesions següents : La Seu d’Urgell, Cava, Arsèguel, Montferrer i Castellbó, 
Valls de Valira, Valls d’Aguilar, Coll de Nargó, Estamariu, Josa i Tuixén, Pont de Bar i Cabó. 
 
Atès que la resta de municipis de la comarca també estan interessats en formar part d’aquesta 
xarxa i que han manifestat la voluntat que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell els representi a la 
xarxa i en sigui l’interlocutor. 
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Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Formalitzar les delegacions de representació dels municipis que s’adhereixin abans del 
dia 19 de desembre. 
 

Segon. Comunicar aquest acord als interessats i a la representació de la Xarxa 
Barcelona/Catalunya Film Commission. 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
 
12. CONVENI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CDIAP 

Núm. Exp.:  CNV 2013/33 
 
L’objecte del conveni es la col·laboració interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a l’any 2014, per de donar cobertura a les necessitats en el 
cap de l’atenció precoç dels infants de la comarca de l’Alt Urgell, d’acord amb la legislació de 
serveis socials. 
 
El conveni regula els compromisos de les parts, inclòs el pagament a satisfer per l’ICASS i la seva 
forma de justificació; el sistema de direcció i inspecció; el seu període de vigència (des de l’1 de 
gener fins al 31 de desembre de 2014, amb possibilitat de ser prorrogat expressament); 
l’establiment de les causes habituals de resolució anticipada; la salvaguarda de la protecció de les 
dades de caràcter personal d’acord la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre; la resolució de 
mutu acord de les discrepàncies que puguin sorgir o la seva remissió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Sol·licitar per a l’any 2014 del conveni interadministratiu entre l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell de 4.008 hores de servei del centre de desenvolupament infantil i atenció 
precoç. 
 
Segon. Autoritzar al President del Consell Comarcal a la signatura del Conveni 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
 
 
13. CONVENI DE GESTIÓ DELS  MENJADORS AMB LES AMPES 

Exp. Núm.: CNV 2013/32  
 
El Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics de titularitat del Departament d’Educació, estableix a l’apartat e) de l’article 10.1 
que la gestió del servei escolar de menjador es podrà realitzar a través de convenis amb 



 

 

establiments oberts al públic, entitats o institucions que ofereixin garantia suficients de la correcta 
prestació del servei. L’article 3 del Decret 219/1989 d’1 d’agost, preveu la delegació a les 
comarques de competències atribuïdes al Departament d’Educació per la legislació vigent. 

 
Els menjadors escolars que donen servei les escoles de Tuixén, Oliana i al CEIP Albert Vives de la 
Seu d’Urgell, disposen d’instal·lacions de cuina i/o de menjador suficient i se’n fa la gestió a través 
de l’Ampa, l’Ajuntament o la pròpia escola. 
 
El aquests casos el model de gestió del menjador escolar a través de les AMPES o dels 
Ajuntaments, on el fet de cuinar en el mateix centre aporta una proximitat que fa òptima la qualitat 
del servei. En altres cases es pot fer a través del servei de càtering de l’empresa pública comarcal 
IAUSA, i que s’assumeix la gestió del menjador, pel que fa al monitoratge i cobrament de rebuts 
pel servei. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el conveni model amb les AMPES i amb els Ajuntaments per a la gestió del 
menjadors escolar en les seves modalitats gestió integral (cuina i menjador) o bé en la seva 
modalitat de càtering. 
 
Segon.  Notificar a les AMPES i als ajuntaments afectats. 
 
 
14. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER AL PROJECTE PILOT 

D’EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ JOVE  
 
El Sr. Pérez, president de la Comissió Informativa, explica que des dels serveis de l’Oficina Jove 
de l’Alt Urgell, s’ha detectat la necessitat d’ajudar als joves universitaris o amb formació superior, 
que volen tornar al territori, i en aquest sentit s’ha programat un bloc formatiu amb tallers i 
seminaris que pretén ajudar-los a inserir-se al mon laboral a través de l’emprenedoria.  
 
 
ACORD : CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER AL PROJECTE PILOT 
D’EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ JOVE  

Núm. exp. CNV 2013/34 
 
En data 24 de novembre de 2010, es va signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Social i Ciutadania (actual Departament de Benestar 
Social i Família), l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a la 
gestió de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, el qual ha estat vigent fins al 31 de desembre de 2013, i en 
el marc d’aquest es proposa la col·laboració per a una acció pilot d’emprenedoria  
 
El projecte d’emprenedoria i ocupació jove rural: “A l’Alt Urgell també pots començar ...” és un 
projecte pilot gestat a iniciativa dels serveis de joventut del Consell Comarca de l’Alt Urgell, i que 
s’ha organitzat a través de l’Oficina Jove Alt Urgell. Aquest projecte s’adreça als 10 joves 
preseleccionats i que tenen entre 21 a 34 anys titulats universitaris i/o en cicles formatius de grau 
superior. L’abast temporal projecte és des del 15 de novembre de 2013 fins el 31 de maig del 
2014, podent-se allargar aquesta data en funció de les pràctiques en empreses.  
 
Els blocs del projecte són els següents: 
 

Bloc. Descripció Ens fiançador 
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Bloc 0. Presentació del projecte a càrrec de les entitats implicades al projecte Tots 
Bloc 1. Seminari coaching a càrrec de Núria Picas CAUC 
Bloc 2. Taller : Pla d’empresa i pla financer i sessions complementàries CCAU - DG 
Bloc 3. ACTIC CAUC 
Bloc 4. Anglès Ajuntament la Seu 
Bloc 5. Emprenedoria II i territori i sessions complementàries CCAU-DG 
Bloc 6. Tutories CCAU 
Bloc 7. Seminaris CCAU 
Bloc 8. Pràctiques en empreses tots 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regula el “projecte d’emprenedoria i ocupació jove rural: “A l’Alt 
Urgell també pots començar ...” en relació al cofinançament per part de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
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. CONTRACTE AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA CESSIÓ D’ESPAIS DE 
LA PLANTA BAIXA DEL CSAU. 

Exp. núm. CNV 2012/24  
 
El Ple del Consell Comarcal de 10 d' octubre de 2012, va acordar l’aprovació del conveni amb el 
Departament de Presidència per la cessió d’ús de l’espai de la planta baixa de l’edifici del CSAU 
atenent la necessitat de la mateixa Generalitat de Catalunya de situar els serveis dels Departament 
d’Interior, de Presidència, de Territori i Sostenibilitat i de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt 
Pirineu i Aran (IDAPA), en un local cèntric i equipat, amb sales per oficina, despatxos i sales de 
reunions. 
 
El Ple de 14 de febrer de 2013 va acordar autoritzar-ne, en el mateix sentit, l’ocupació onerosa i en 
va fixar les condicions amb un termini de 5 anys. 
 
Atès el disposat a l’article 41 del Decret 336/1998, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals i atès, alhora, el disposat a l’article 92.3 de la Llei 33/2003 de 
Patrimoni de les administracions públiques, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 



 

 

Primer. Modificar la condició de durada de l’ocupació esmentada de la planta baixa per despatxos 
i sales de reunions del l’edifici del Centre de Serveis de l’Alt Urgell (CSAU) per una vigència de 4 
anys.  
 
Segon. Ratificar la resta de clàusules del conveni amb el Departament aprovat l’any 2012 i que fa 
referència l’acord de febrer de 2013. 
 
Tercer. Facultar a la Presidència per a la formalització d’aquest acord. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a la Direcció general de Patrimoni del  Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

16. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 

 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència dictats entre la 
última sessió del Ple i la data d’avui. 
 

 Decrets: núm. 175 al 219 de 2012 compresos entre els dies 10 d' octubre de 2013 fins la 
data d’avui. 

 Resolucions: núm. 93 al 115 de 2012 entre els dies 10 d'octubre de 2013 fins la data 
d’avui. 

 
 
17.  INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc el president informa que abans d’acabar l’any està previst que es publiqui al DOGC 
la última convocatòria d’ajuts del programa Leader que gestiona el Consorci Alt Urgell-Cerdanya 
(CAUC), i explica que, igual que en les convocatòries dels anys anteriors, es programaran reunions 
informatives als municipis que ho demanin per explicar-ho. Informa sobre el fet que la dotació serà 
inferior a la de l’any anterior tot i que encara no se sap exactament quin serà l’import. 
 
En segon lloc informa de la Jornada “Angel Inversor” que va tenir lloc fa pocs dies al CETAP i de la 
qual d’entrada, amb 9 projectes empresarials i més de 50 assistents, es pot qualificar d’èxit tot i 
que encara no es poden donar resultats finals. Aquesta jornada pretén també ser un punt 
d’arrencada per busca la relació entre projectes i finançament amb aportació de valor afegit, que 
son recursos, no només bancaris, sinó que es busquen altres capacitats per tirar endavant. 
 
A continuació dóna compte del projecte SOM PIRINEU, com a continuïtat del Pireníssim, 
emmarcat en el conveni Innovadors del SOC, que enguany lidera el Consell Comarcal de la 
Cerdanya, i que agrupa les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, i valora el fet que en sí mateixa i pel 
fet que es faci ja és una gran part de l’èxit doncs fins a l’experiència de l’any passat no s’havia fet 
un programa conjunt amb aquestes comarques i d’aquestes característiques. En relació al 
programa anterior explica que les accions eren d’ajuda als emprenedors a fer els plans d’empresa i 
s’enfocava ala interrelació amb els emprenedors. Pel programa, SOM PIRINEU, per enguany 
explica que es pretén impulsar una programa de promoció i venda per la seva comercialització, 
sota el paraigües de la marca Pireníssim / Som Pirineu.  
 
En quart lloc, en relació a la gestió forestal, informa que ja s’han fet dues reunions de la comissió 
de treball impulsades per l’IDAPA amb la Direcció General de Medi Natural, la Direcció General 
d’Ocupació i els consells comarcals del Pirineu per encarar una nova situació de futur en temes de 
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gestió forestal. L’impuls d’aquesta iniciativa es veu reforçat amb el fet que s’hagi cobert la plaça 
d’enginyer forestal, el Sr. Enric Badell al 100 % de jornada, i que continuï el lloc de treball de la 
l’enginyera, Sra. Meritxell Martí, tot i que amb jornada reduïda perquè és interina. 
 
Sobre aquest tema, pren la paraula el Sr. Josep Camps, i explica que s’està plantejant ensenyar a 
fer gestió forestal de forma conjunta, trencant el model que cada ajuntament gestioni pel seu canó 
com fins ara. S’ha mirat les experiències d’altres comarques, i en concret el model de la Cerdanya, 
el del Ripollès i el del Berguedà. Ara per ara sembla s’està analitzant el mode del Berguedà que 
funciona a través d’una mancomunitat que gestiona els plans d’ordenació i des de principis d’any 
es fa una venda ordenada de tot el producte, des dels puntes, fins a la fusta de serra i el 
subproducte per biomassa. Com a dada explica que al Berguedà hi ha una quarta part de la massa 
forestal que tenim a l’Alt Urgell, i tot i que és cert que aquí estem verds en temes de gestió forestal 
conjunta sembla que la idea bona. En aquest moment s’està informant als alcaldes i plantejant un 
objectiu per tirar endavant que passa, no tant perquè surti més fusta sinó que aquesta surti en les 
millors condicions. Com a resultat actual al Berguedà es pot parlar que en aquest moment hi ha 30 
persones treballant tot l’any al bosc. Pel que fa a l’Alt Urgell, i tenint en compte que en alguns dels 
nostres municipis petits aquesta és la única font d’ingressos, s’espera que amb la col·laboració 
dels enginyers del Departament es pugui tirar endavant alguna fórmula de gestió conjunta. 
 
El president explica que al proper Consell d’Alcaldes s’informarà de les reunions del grup de treball 
d’alcaldes i pedanis titulars de bosc públic. Pel que fa a la figura jurídica que podria agrupar aquest 
ens no s’està plantejant la creació d’una nova mancomunitat ni de cap altre nou ens, sinó que 
tenint en compte que son boscos públics propietat d’ajuntaments i d’entitats municipals 
descentralitzades amb fusta, caça, recuperació de pastures..., es plantejaria una prova pilot a 
través del Consorci AUGEMA per fer-ne una gestió integral de territori i recursos. 
 
El president dona la paraula a la Sra. Ribó, consellera, qui informa que avui a les 7h. de la tarda 
tindrà lloc el lliurament de premis del concurs de Nadales. 
 
Per acabar el punt d’informes, i tenint en compte les dates de Nadal i final d’any en què estem,  el 
President manifesta el seu agraïment i el de la corporació al treball fet per la gerent i per tots els 
treballadors i treballadores del Consell Comarcal que han estat al servei dels ajuntaments i del 
territori, agraint l’esforç i encoratjant tothom a continuar treballant-hi.  
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i se suma, amb els membres del seu grup, a la felicitació del president 
afegint els desitjos perquè hi hagi un millor 2014. 
 
El Sr. Millàs, del PP, manifesta un bon Nadal i un bon cap d’any. 
 
 
18.  TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
19.  PRECS I PREGUNTES. 



 

 

 
No hi ha cap paraula demanada 
 
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 
    
 
 


