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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2014/2 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 10 d' abril de 2014 
Durada: De les 20:10 a les 20:45 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. Ricard Pérez Llordés, vice-president tercer  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millàs Casals, conseller  
 
També hi assisteix: 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr. Pere Navinés Planes,  vice-president segon  
 Sr. Pere Artigues Alrich,  conseller  
 Sr. Eduard Vives Espuga,  conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez,  conseller  
 Sra. Monserrat Ramoneda Ballester,  consellera  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay,  consellera  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
 
Cap 
 
S’incorporen durant la sessió: 
 
Ningú 
 
Ordre del dia 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
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Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
2. Plec de condicions i acord de contractació per la gestió i explotació de la xarxa WIMAX 
3. Pla sanejament financer 
4. Donar compte del decret 33/2014, aprovació de la liquidació del pressupost 2013 
5. Proposta de creació de Comissió Forestal Comarcal 
6. Pla pressupostari a mig termini pel període 2015-2017 

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

7. Adhesió a la Barcelona Film Commission i acceptació de representants d'ajuntaments 
8. Declaració de BCIL Església de Sant Marc de Canelles 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

9. Addenda pel conveni de finançament dels serveis de transport i menjador escolar curs 
2013/2014 

10. Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat de l'Alt Urgell 
que cursen ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil en centres 
educatius sufragats amb fons públics pel curs escolar 2014-2015 

Punts inclosos per urgència 
11. Aprovació Conveni per a la tranferència anual per a la gestió de l’arxiu comarcal. 
12. Declaració de compatibilitat a la Sra. Yasmina Costa Escalé 
13. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
14. Informes de Presidència 
15. Torn obert de paraules als alcaldes 
16. 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 1/2014, de data 13 de febrer de 
2014.  
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
2. ACORD PER LA CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS 
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER L’ARRENDAMENT DE LA XARXA WIMAX 
 

Exp. Núm.: CPO 2014/1  
 
L’any 2007 es va contractar el subministrament de les antenes i equipament de les torres per 
instal·lar una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia sense fils (WIMAX), que ha estat 
prestant servei fins ara amb la mateixa empresa instal·ladora. 
 
Un cop finalitzat el contracte i la prova pilot és necessari licitar l’aprofitament patrimonial de la 
instal·lació, el qual , tenint en compte les característiques especials d’aquest bé es planteja que 
s’adjudiqui per concurs, ja que no es tindrà en compte el criteri únic del preu, sinó també les 
característiques de l’ús dels equipaments que s’arrenden per tal de gestionar eficientment el 
patrimoni i donar-li major vàlua. 
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Atès el disposat en l’article 214 del Decret Legislatiu 2/2003, en l’article 83 del TRRL i en els 
articles 21 i 22 de l’LBRL, així com l’article 72 Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i als articles 
277 a) i següents del text refós de al Llei de Contractes del Sector Públic 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec tècnic que han de regir la 
contractació de l’arrendament de la Xarxa WIMAX a la comarca de l’Alt Urgell per procediment 
obert i concurs  
 
Segon. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules administratives 
particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Perfil de la corporació com a contractant, perquè es 
puguin presentar reclamacions, el quals es quedarà automàticament elevat a definitiu si no se’n 
presenten. 
 
Tercer. Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
concurs per procediment obert l’arrendament de la Xarxa XIMAX a la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Quart. Delegar els competències de contractació i adjudicació provisional a la Comissió de Govern 
Local com a òrgan de contractació, i al president l’elevació a definitiva de l’adjudicació. 
 
Cinquè. Facultar àmpliament al President del Consell perquè dugui a terme totes les actuacions 
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords. 
 
 
3. PLA SANEJAMENT FINANCER 

Exp. Núm.: INT 2014/11  
 
NO NECESSITAT DE PLA SANEJAMENT FINANCER I CONSTATACIÓ TERMINIS AL 
PRESTEC BBVA 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell va concertar durant l’exercici 2010 dues operacions de crèdit, i 
d’acord amb el previst amb l’article 53 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, pel que va haver d’elaborar un pla de 
sanejament financer per assolir un estalvi net positiu en el termini de tres anys.  
 
Finalitzat aquest termini, el 31 de desembre de 2013, i en revisar el compliment d’aquest, es va 
considerar inicialment que encara hi havia un estalvi net negatiu, i per tant s’havia de reformular el 
PSF, cosa que va ser informada a la CI de data 01/04/2014. En fer les últimes comprovacions es 
va detectar que aquest estalvi net no era negatiu, sinó positiu, degut a : 
 

1. que el Capítol 9 de despeses per calcular l’anualitat teòrica d’endeutament s’hi ha de 
descomptar les amortitzacions anticipades per cobrament de subvencions ( la qual cosa es 
va fer amb l’amortització de 338.471,03 € a Caixa Bank pel préstec de obres CSAU), i 

2. en la comprovació del quadre d’amortitzacions del préstec amb el BBVA per les obres del 
Camí de Sant Jaume es passa a 48 trimestres enlloc de 48 mesos i per tant, la ratio 
d’endeutament per efectes de passar de 48 mesos a 144 es modifica. 

 
En data 02/02/2014 es va fer un consulta formal a la DG de Política Financera del D. d’Economia i 
Coneixement, que va respondre la consulta telefònicament en data 02/04/204, indicant el que 
consta en informe d’intervenció de l’expedient de data 03/04/2014. 
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Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Modificar l’acord del termini del préstec amb el Banc Bilbao Vizcaya Argentaria concertat 
el 31 de desembre de 2010, a 48 trimestres, que es tradueix en 144 mesos. 
 
Primer. Considerar no necessària l’aprovació d’un pla de sanejament financer conseqüència de 
tenir l’estalvi net positiu i per tant considerar que es compleixen els ratis d’endeutament 
 
Tercer. Trametre la modificació de dades aprovades al Departament d’Economia i Coneixement 
 
 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET 33/2014, APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2013 

 
El president dóna la paraula al Sr. Ricard Pérez que explica el resum del contingut en el Decret 
d’aprovació de la liquidació del qual es dóna compte. 
 
Es pregunta per part de la Sra. Vidal del grup del PSC-progrés si a la Comissió informativa es va 
fer com a comissió de comptes. 
 
Respon la secretària que es va informar el compte tal com constava a l’ordre del dia, tot i que 
segurament a la propera comissió informativa prèvia al Ple ordinari del mes de juny se’n pot parlar.  
 
La Sra. Vidal pregunta si ja està en exposició pública el compte general i respon la secretària que 
si encara no s’ha publicat l’edicte està a punt de publicar-se per iniciar l’exposició pública. 
 

 Núm. exp. INT 2014/6  
 

DONAR COMPTE DEL DECRET 33/2014, APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2013 
 
El President del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va dictar el Decret 33/2014, de data 28 de febrer 
de 2014, el qual es dóna compte segons el tenor literal següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/33 

  Núm. Exp. INT 2014/6  

LIQUIDACIÓ EXERCICI 2013 

 
1. ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de 2013, el resultat següent: 
 
1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 
EXERCICI EN CURS  
Pressupost inicial de despeses: 4.729.928,74 
Modificacions de despeses: 1.044.097,28 
Pressupost definitiu de despeses: 5.774.026,02 
Despeses compromeses: 4.504.977,04 
Obligacions reconegudes: 4.494.601,24 
Pagaments realitzats: 3.220.422,77 
Obligacions pendents de pagament: 1.274.178,47 
 
EXERCICIS TANCATS  
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 5.132.127,28 
Baixes: -3.870,22 
Pagaments realitzats: 2.299.694,01 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a la fi de l’exercici: 2.828.563,05 
 
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 4.102.741,52 
 
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
EXERCICI EN CURS  
Pressupost inicial d’ingressos: 4.729.928,74 
Modificacions d’ingressos: 1.044.097,28 
Pressupost definitiu de d’ingressos: 5.774.026,02 
Drets reconeguts: 4.302.330,70 
Drets anul·lats: 38.247,07 
Recaptació neta: 2.007.634,72 
Drets pendents de cobrament: 2.256.448,91 
 
EXERCICIS TANCATS  
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 6.275.485,48 
Baixes:  
Recaptació: 2.583.254,10 
Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici: 3.692.231,38 
 
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 5.948.680,29 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
+ Drets reconeguts nets 4.264.083,63 
- Obligacions reconegudes netes 4.494.601,24 
RESULTAT PRESSUPOSTARI -230.517,61 
–  Desviacions positives de finançament 101.861,33 
+ Desviacions negatives de finançament 370.082,86 
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 0,00 
+ Resultat d’operacions comercials 0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 37.703,92 
 
1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 593.986,74 €, d’incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals). 
 
1.5. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI 430.519,81 
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 5.975.854,53 
+ De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 2.256.448,91 
+ De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 3.692.231,38 
+ D’altres operacions no pressupostàries 27.174,24 
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI 5.297.954,04 
+ De pressupostos de despeses. Exercici corrent 1.274.178,47 
+ De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats 2.828.563,05 
+  D’altres operacions no pressupostàries 1.195.212,52 
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 
Romanent de tresoreria total: 1.108.420,30 
– SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT 167.494,85 
– EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 578.247,17 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 362.678,28 
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2.  D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la Regla 83.1 de l’Ordre 4041/2004 de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de 23 de novembre 
per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en 
compte que: 
 
Els drets reconeguts nets pendent de cobrament, s’han de minorar, en concepte de dubtós cobrament, en 167.494,85 €.  
 
D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per al càlcul dels drets pendents de 
cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació aplicarà el següent criteri que és el que estableix la normativa 
de referència, a més de aprovisionar tots els ingressos amb un antiguitat superior als 5 anys: 
 

Pendents de cobrament no públics (cap. 3)  
Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de cobrabilitat 
dubtosa 

Exercici actual :     
1r. any immediatament anterior   
2n. any      
3r. any      
4t. any  
5è any 
6à anys i posteriors. Tots els ingressos 

0,00 % 
25% 
25% 
50% 
75% 
75% 
100% 

 
2. S’han considerat com a ingressos afectats els següents: 
 
PROJECTE DESPESA IMPORT 
2013-007-01 COSO 1 8,81 
2013-007-02 COSO 2 5,64 
2010-005/02 BBVA prèstec 272.892,80 
2010-006/02 caixabank prèstec 305.028,97 
2012-002-01 AODL 310,95 
 
3. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la qual cosa 
presenta una capacitat de finançament de 84.020,48 euros. 
 
4. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb la regla de la despesa per import de 93.646,04 euros, 
atès que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de l’exercici 2012 era de 715.777,23 euros i la 
despesa total computable de la liquidació de l’exercici 2013 ha estat de 622.131,19 euros. 
 
5. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 36,62 %, per la qual cosa 
compleix amb l’objectiu del deute públic atès els límits establerts per a l’endeutament, a la normativa establerta. 
 
6. Atès què la liquidació del pressupost genera un superàvit per import de 37.703,92 € aquest es destinarà, de 
conformitat al nou article 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del 
deute comercial en el sector públic, a reduir endeutament net en la quantitat de 0,00 €. 
 
7. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els 
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les 
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de 
determinar: 
 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
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• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit pressupostari, 
en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el 
nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a 
destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran 
de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General 
de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les 
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant 
dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la 
Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Per tant,  

RESOLC: 

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, que en termes consolidats figura a la part d’antecedents i 
que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 

 
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la 

Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.” 

 
 
5. PROPOSTA DE CREACIÓ DE COMISSIÓ FORESTAL COMARCAL 

Exp. Núm.: SEC 2014/5  
 
El Reglament de patrimoni dels ens locals i en concret, l’article  96 estableix que Els ens locals 
tenen la facultat d’explotar les forests de la seva propietat i realitzar el servei de conservació i 
foment d’aquestes, d’acord amb el que estableix la legislació específica sobre forests i 
aprofitaments forestals. 
 
Per part del DAAM, del propi Consell Comarcal i de diversos ajuntaments i EMD de la comarca 
s’ha mostrat inquietuds per poder fer una gestió integral dels boscos que permeti una millorar-ne la 
seva eficiència, tant econòmica com sostenible ambientalment, amb els objectius d’optimitzar la 
gestió forestal dels boscos de forma ordenada, sense estar sotmesos a la variació i la pressió dels 
diferents elements estructurals dels mercats i meteorològics i per millorar de manera sostinguda la 
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funció socioeconòmica de les masses forestals de forma compatible amb la protecció del medi 
ambient. 
 
Per tal d’avançar en aquestes propostes de gestió forestal integral a la comarca de l’Alt Urgell  es 
proposa  poder disposar d’una comissió de la que puguin formar part representants de totes les 
entitats públiques propietàries de boscos amb massa forestal aprofitable amb la creació d’una 
comissió forestal comarcal, sota el paraigües d’una comissió informativa especial. 
 
Tenint en compte el disposat a l’article 38 i 55 del Reglament Orgànic Comarcal, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer . Crear una comissió forestal comarcal com una comissió informativa especial  de la que en 
formaran part un representant de cada grup polític comarcal, amb vot ponderat segons la 
representació d’aquest en el Ple, el tècnic del  consell comarcal responsable de l’àrea de medi 
ambient, el tècnic comarcal del DAAM responsable de la gestió forestal a l’Alt Urgell, els alcaldes o 
regidor en qui delegui dels municipis propietaris de boscos subjectes a pla d’aprofitaments; els 
presidents ,o vocals en qui delegui, de les EMD de la comarcal propietàries de boscos subjectes a 
Pla d’aprofitaments. 
 
Segon. Atribuir a aquesta comissió totes les facultats d’estudi, informe i proposta sobre 
competències pròpies o delegades al Consell Comarcal sobre gestió forestal, incloent-se les 
propostes de subhastes d’aprofitaments fustaires i la contractació de treballs forestals. 
 
Tercer. Fixar el règim de reunions i funcionament anàleg al de les comissions informatives 
comarcals, amb especial convocatòria prèvia als acords sobre gestió forestal que afecte als bens 
comunals i als monts d’utilitat pública que puguin ser objecte d’encàrrec de gestió o delegació de 
competències a favor del Consell Comarcal. 
 
 
6. PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015-2017 
 
El president dóna la paraula al Sr. Ricard Pérez que explica el resum del contingut en el Decret 
d’aprovació del marc pressupostari a mig termini amb els increments previstos interanuals del 1,5, 
1.7 i 1.9. 
 

  Núm. Exp. INT 2014/9  
DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 
PER PERÍODE 2015-2017 
 
El President del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va dictar el Decret 53/2014, de data 28 de febrer 
de 2014, el qual es dóna compte segons el tenor literal següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/53 
 

  Núm. Exp. INT 2014/9  

PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015-2017 

1. ANTECEDENTS 

En data 27 de març de 2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
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De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis 
2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2014. 
Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 
 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), 
modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial, estableix que les 
Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual 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: 
 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives Administracions 
Públiques. 
 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a 
dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat 
 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques. 
 
2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 
15 de març els marcs pressupostaris. 
 
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en 
superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell 
d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a 
la reducció de deute. 

  
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és 
a dir, la possibilitat d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria 
positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de 
pagament inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit 
necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat 
nacional.  
 
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en relació a la distribució 
d'aquest superàvit. 
 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Per tant, proposo que s’acordi: 
 
3.1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, d’acord amb el següent detall: 
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3.2.- Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017) 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. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
7. 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 Tuixent, Pont de Bar i Cabó. 
 
Atès que tots els municipis de la comarca ja han comunicat la seva adhesió, exceptuant 
l’Ajuntament de Ribera de l’Urgellet - que no s’ha adherit -, i l’ajuntament de Peramola, que ho 
gestionarà directament amb la Film Comission,  la resta  han manifestat la voluntat que el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell els representi a la xarxa i en sigui l’interlocutor. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 

PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ
INGRESSOS 2015 2016 2017
Capítol 1 0 0 0
Capítol 2 0 0 0
Capítol 3 87.603 89.268 90.964
Capítol 4 4.491.446 4.576.783 4.663.742
Capítol 5 31.069 31.660 32.261
Ingressos corrents 4.610.119 4.697.711 4.786.967
Capítol 6 0 0 0
Capítol 7 426.001 426.001 426.001
Ingressos de capital 426.001 426.001 426.001
Capítol 8 0 0 0
Capítol 9 0 0 0
Ingressos financers 0 0 0
INGRESSOS TOTALS 5.036.119 5.123.712 5.212.968

DESPESES 2015 2016 2017
Capítol 1 1.505.986 1.534.599 1.563.757
Capítol 2 2.258.876 2.301.795 2.345.529
Capítol 3 83.947 85.542 87.167
Capítol 4 710.165 723.659 737.408
Despeses corrents 4.558.974 4.645.594 4.733.861
Capítol 6 426.001 426.001 426.001
Capítol 7 0 0 0
Despeses de capital 426.001 426.001 426.001
Capítol 8 0 0 0
Capítol 9 59.556 80.848 32.361
Despeses financeres 59.556 80.848 32.361
DESPESES TOTALS 5.044.531 5.152.443 5.192.223
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Primer.  Formalitzar les delegacions de representació dels municipis que s’han adherit. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la representació de la Xarxa Barcelona/Catalunya Film 
Commission 
 
 
8. DECLARACIÓ DE BCIL ESGLÉSIA DE SANT MARC DE CANELLES 

Exp. Núm.: BCL 2014/2  
 
L’Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església 
de Sant Marc de Canelles, 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 reflecteix la interpretació popular d’una manera 
de construir i d’un estilisme barroc que va arribar molt condicionat per la limitació dels recursos a 
l’àmbit pirinenc, que plasma les vivències devocionals i socials de la comunitat de Canelles en un 
llarg termini i que, per la seva situació en relació a la població, condiciona d’una manera decisiva la 
fesomia d’aquest nucli de població. 

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

Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Marc de Canelles. 
 
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. 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
9. ADDENDA PEL CONVENI DE FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT I 
MENJADOR ESCOLAR CURS 2013/2014 

Exp. Núm.: CNV 2014/05 
 
En data 26 de febrer de 2014 (R.E núm. 504), el Departament d’Ensenyament, a través de la 
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, ha fet arribar al Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 
2013-2014. 
 
Els imports que es proposen, amb un import total de 1.297.082,98 €, es desglossen de la manera 
següent:  
 

Transport escolar obligatori:  782.467,15 € 
Transport escolar no obligatori:                 1.724,85 € 
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Menjador escolar centres públics: 303.614,40 € 
Menjador escolar centres concertats:        56.420,00 € 
Ajuts socioeconòmics de menjador:  108.993,87 € 
 
3’5% de gestió:      43.862,71 €  

 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, 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 l’addenda d’actualització econòmica del Conveni amb el Departament d’Educació 
pel curs 2013/2014, rebuda en data 26 de febrer d’enguany, i per import de 1.297.082,98 euros.   
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació. 
 
 
10. BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ADREÇATS A 
L'ALUMNAT DE L'ALT URGELL QUE CURSEN ENSENYAMENTS OBLIGATORIS I DE SEGON 
CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS 
PEL CURS ESCOLAR 2014-2015 

 
Exp. Núm.: SEC 2014/4  

 
Per part del Síndic de Greuges de Catalunya s’ha rebut un escrit on sol·licita que s’adoptin unes 
Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat de l'Alt Urgell que 
cursen ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil en centres educatius sufragats 
amb fons públics pel curs escolar 2014-2015, per tal de detectar i fer un seguiment de situacions 
d’especial dificultat en l’alimentació d’infants. 
 
En data 15 d’agost de 2006 és van publicar les primeres bases reguladores de la concessió d’ajuts 
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria dels centres escolars de la comarca de l’Alt Urgell (BOP núm. 111 
de l’any 2006) i s’han anat fet modificacions puntuals d’aquestes bases. 
 
Per part del Departament d’Ensenyament, i per tal d’intentar igualar els ajuts a totes les 
comarques, s’han tramès uns Criteris a incorporar en les bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts individuals de menjador escolar, curs 2013-2014. 
 
L’objecte de les bases és doncs regular la concessió d’ajuts econòmics individuals de menjador 
per tal que els alumnes en edat d’escolarització de les famílies de la comarca de l’Alt Urgell, que 
tinguin dificultats econòmiques, socials o geogràfiques puguin gaudir d’un ajut que els permeti 
utilitzar el servei de menjador del seu centre escolar. 
 
Tenint en compte aquests antecedents i per tal d’adequar les bases actuals als criteris del Síndic 
de Greuges, és necessari aprovar unes bases noves.  
 
Vist l’establert als article 239, 247 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 118 a 135  del Reglament d’obres 
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activitats i serveis dels ens locals, així com a la Llei 38/2003 General de Subvencions i al RD 
887/2006, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat 
de l'Alt Urgell que cursen ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil en centres 
educatius sufragats amb fons públics pel curs escolar 2014-2015 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern les competències per les convocatòries.  
 
Tercer. Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 20 dies hàbils 
mitjançant publicació al DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar 
al·legacions i suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin es considerarà definitivament 
aprovat i es procedirà a la seva publicació definitiva 
 
 
Punts inclosos per urgencia: A proposta de la presidència, i complint del disposat a l’article 82.3 
del ROF, s’inclou el següent punt a l’ordre del dia: 
 
11. APROVACIÓ CONVENI PER A LA TRANFERÈNCIA ANUAL PER A LA GESTIÓ DE 
L’ARXIU COMARCAL. 

Exp. Núm. CNV 2014/7  
 
La disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, d’arxius i documents disposa que la Generalitat 
ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcal en 
termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en virtut de les delegacions de 
competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, d’1 d’agost, de delegació 
de competències en matèria de cultura a les comarques. 
 
En el pacte setè del conveni de col·laboració, que subscriuran el Departament de Cultura, el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de La Seu d’Urgell per a la gestió de l’Arxiu 
Comarcal de l’Alt Urgell, es preveu la signatura de convenis anuals específics en els quals es 
regularan les obligacions econòmiques i es concretarà l’aportació del Departament de Cultura al 
Consell Comarcal destinada a la gestió de l’arxiu comarcal. 
 
Per tal de donar compliment a aquesta previsió, el Departament de Cultura ha tramès, el conveni 
de col·laboració específic per a l’any 2014, en el qual es pacta la transferència al Consell Comarcal 
de la dotació econòmica assignada en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 
funcionament dels arxius comarcals, i que es quantifica en 11.000€. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura en relació a 
la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal, per a l’any 2014. 
 
Segon. Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Cultura. 
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12. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT EN EL TREBALL DE LA SRA. YASMINA COSTA 
ESCALÉ  

Exp. Núm.: PER 2014/12  
 
La senyora Yasmina Costa Escalé, secretaria-interventora adscrita al Servei d’Assistència Tècnica 
(SAT-5) que presta aquest Consell Comarcal mitjançant conveni de delegació amb la Diputació de 
Lleida i que alhora fa tasques de secretària dels arbitratges de consum, ha sol·licitat la 
compatibilitat amb l’activitat d’àrbitre de l’Agència Catalana de Consum. Aquesta activitat es 
desenvoluparà fora de l’horari laboral. 
 
L'article 294 del Reglament del personal al servei de les entitats locals determina la incompatibilitat 
per a totes les persones incloses en l'àmbit del reglament per a l'exercici d'una segona activitat o 
un segon lloc de treball a l'Administració pública. 
 
La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector privat és competència de la 
Comissió de Govern. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Atorgar la compatibilitat a la Sra. Yasmina Costa Escalé pel que fa referència a l’activitat 
descrita com a àrbitre de l’Agència Catalana de Consum. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la interessada i deixar-ne constància al seu expedient personal 
 
 
13. 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. 20 al 60 de 2014 compresos entre els dies 13 de febrer de 2014 fins la data 
d’avui. 

• Resolucions: núm. 14 al 16 de 2014 entre els dies 13 de febrer de 2014 fins la data d’avui. 
 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa en primer lloc de la reunió pendent amb representants dels serveis territorials 
del D. d’Ensenyament per revisar la relació dels pobles amb els centres de referència escolar i que 
ja s’està parlant amb els alcaldes afectats, destacant que els més afectats poden ser Alàs i Cerc, 
Montferrer i Castellbò i Ribera d’Urgellet. 
 
En segon lloc amplia la informació sobre les propostes de gestió forestal que hi ha sobre la taula i 
dóna la paraula al Sr. Josep Camps qui manifesta l’interès que hi ha per poder treure lots en comú 
d’aprofitaments forestals per producte acabat, amb un model similar al del Berguedà, i així aprofitar 
més les expectatives de millora que sembla que hi ha al sector de la fusta. Destaca la 
conveniència de no quedar endarrera en relació a altres zones i destaca que entre un 50 i un 60 % 
del sòl públic forestal  estarien d’acord en les fórmules de gestió conjunta. 
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En aquest sentit el Sr. Arcadi Payerols manifesta que es nota una certa millora en el sector fustaire 
a través dels transportistes. 
 
El Sr. Camps explica que la venda es faria amb el sistema de subhasta del producte final, buscant 
el millor preu, de tal manera que es podria subhasta fins i tot la llenya, respectant en tot cas el què 
cada entitat propietària posi a disposició. 
 
En tercer lloc el president informa que s’està treballant amb l’Agència de residus per unificar la 
gestió de residus urbans en un sol ens i que en aquest sentit s’ha convocat un Consell d’Alcaldes 
pel proper dimecres a les 4.30 de la tarda amb l’assistència del Director de l’Agència de Residus i 
amb un sòl punt a l’ordre del dia. Manifesta que tenint en compte l’aprovació de la Llei de Governs 
Locals en què el Ple del Consell Comarcal es configurarà com un Ple d’Alcaldes i que les 
competències per residus es preveuen que per municipis inferiors a 1.000 habitants s’atribueixi als 
consells comarcal es pot plantejar que la gestió de residus urbans es faci directament per part del 
Consell Comarcal. 
 
La Sra. Dolors Vidal, del grup del PSC-Progrés, manifesta que aquest és un tema molt important i 
considera millor que es faci des del Consell Comarcal ja que ens com el Consorci AUGEMA ara 
perden sentit, ja que en el fons acaba gestionant el Consell Comarcal. 
 
El Sr. Antoni Fiol demana quin serà l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes ja que ell no podrà 
assistir-hi i vindrà un regidor de l’Ajuntament, respon el president indicant que el punt és únic. 
 
La Sra. Vidal pregunta si el municipi de la Seu entraria en una gestió conjunta amb la resta de 
municipis d ela comarca, i respon el president que per la seva part creu que si però que ha de 
decidir-ho l’Ajuntament. 
 
El Sr. Fiol reclama que l’Agència de Residus es pronunciï sobre alguns temes com el fet que els 
del sud estan portant els residus a Solsona perquè surt més barat. 
 
El president manifesta que com en tot canvi hi haurà qüestions transitòries amb un destí final que 
hauria d’estar clar. Creu que en termini breu els ajuntaments hauran de recuperar la competència i 
delegar-la al Consell Comarcal. 
 
En últim lloc el president dóna la paraula al Sr. Pérez qui explica que s’han convocat les 
subvencions per activitats de joventut i que com cada anys els tècnics de l’Oficina Jove estan a 
disposició dels ajuntaments per a fer les seves propostes i ajudar-los a gestionar la subvenció 
 
 
15. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
17.PRECS I PREGUNTES. 
 
El president formula un prec de felicitació a la Sra. Sara Camps Mora, gerent del Consell 
Comarcal, pel naixement de la seva filla Urgell Garcia Camps, que és corroborat per tots els 
consellers i les conselleres. 
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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 

 
    

DILIGÈNCIA. L’acta anterior s’ha estès en paper timbrat núm. 370630-E al núm. 370637-E i 
comprèn un total de 8 folis, numerats del 22 al 37. 
 
La Seu d’Urgell, 4 de febrer de 2015 
  
 
La secretària accidental 
 
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop 
 


	FONAMENTS DE DRET
	2. FONAMENTS DE DRET

