
 
 
 
 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2014/3 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 12 de juny de 2014 
Durada: De les 20:45 a les 21:15 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  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sra. Monserrat Ramoneda Ballester, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr.Pere Navinés Planes,  vice-president segon  
 Sr.Ricard Pérez Llordés,  vice-president tercer  
 Sr.Pere Artigues Alrich,  conseller  
 Sr.Josep Miquel Alfonso Sànchez,  conseller  
 Sra.Maria Dolors Vidal Guiu,  consellera  
 Sr.Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 Sr.Pere Millas Casals,  conseller  
 
 
Ordre del dia 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 



2. Conveni amb la Diputació de Lleida per l'Assistencia Municipal : SAT i SSTT 
3. Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora dels serveis de 

transport de viatgers de l'Alt Urgell 
4. Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per les actuacions de conservació i 

el manteniment de la xarxa rural i veïnal dels camins de les comarques de muntanya 
5. Autorització d'ús al col·legi La Salle de la 3a planta del CETAP per un Cicle Formatiu de 

Grau Mitjà d'Instal·lacions de Fred i Calor 
6. Aprovació del compte general de l'exercici 2013 
7. Subrogació CAU XXI- Leader Plus 
8. Acceptació saldo del Consorci Ruta dels Oficis d'Ahir 
9. Redistribució de capital per la Fundació Privada Integra Pirineus 
10. Donar compte de rendicions al MINHAP 1T 2014: Morositat i execució trimestral 

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

11. Conveni amb els ajuntaments de Josa i Tuixén i La Vansa i Fórnols per la Festa de les 
Trementinaires. 

12. Conveni amb l'Ajuntament de Valls d'Aguilar i l'EMD de la Guàrdia d'Ares per la Jornada de 
Mitologia Pirinenca 

13. Declaració BCIL : Torre del Tossal de Beders 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
14. Pròrroga dels contractes de transport escolar, curs 2014-2015 

 
15. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
16. Informes de Presidència 
17. Torn obert de paraules als alcaldes 
18. Precs i preguntes 

 
Punts inclosos per urgència: 

 
Encàrrec de gestió del puosc 2008/2012 
Sol·licitud canvi d'obres del puosc 2012 

 
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 2/2014, de data 10 d’abril de 2014.  
 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
 
2. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER L'ASSISTENCIA MUNICIPAL : SAT I SSTT 

Exp. Núm. CNV 2014/4  
 
La Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) dona nou redactat 
a l’article .36 de la Llei de Bases de Règim Local, disposant que en les competències pròpies de 
les diputacions hi ha la prestació d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica amb els 
municipis, establint-se la garantia de les diputacions envers els de menys de 1000 habitants. 
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de l’Alt Urgell 

L'article 92 del Text refós la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que les 
diputacions provincials han d'exercir les funcions d'assistència i cooperació jurídica i tècnica als 
municipis i que alhora han de garantir l'exercici efectiu, dins dels municipis, de les funcions 
públiques necessàries a què es refereix el punt 3 d’aquest article. 
 
L'article 30 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposa que, a cada 
comarca, hi ha d'haver un servei de cooperació i assistència municipals encarregat d'assessorar 
els municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i 
serveis, així com que en qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l’exercici en les 
corporacions locals de les funcions públiques de secretaria i de control de fiscalització reservades 
als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
L'article 93.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que, entre 
les diputacions i els consells comarcals, s'han d'establir, per mitjà de conveni, els mecanismes de 
suport perquè la comarca pugui desplegar les competències que li atribueix la Llei d'organització 
comarcal de Catalunya en matèria d'assistència i cooperació i de l'exercici de les funcions 
públiques necessàries en l'àmbit municipal. 
 
La Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van signar el primer dels convenis l’any 
1990 amb la voluntat d'establir mecanismes de col·laboració per a l'exercici d'aquestes 
competències concurrents entre ambdues administracions i en atenció a les circumstancies 
específiques del seu àmbit territorial i a l’important nombre de petits municipis es considera l'àmbit 
comarcal com l’idoni per a la prestació dels serveis objecte del present conveni.  
 
Per a l’any 2014 s’ha rebut la proposta de conveni corresponent de la Diputació que valora els 
serveis en els import de 175.925 per 5 places de SAT i 153.164 per als serveis d’assistència i 
cooperació. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i 
assistència municipal per a l’anualitat 2014. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Diputació de Lleida. 
 
 
3. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOTENIBILITAT PER A LA MILLORA 
DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS DE L’ALT URGELL. 
 

Exp. Núm.: CNV 2014/9  
 
S’ha rebut del Departament de Territori i Sostenibilitat la proposta de conveni per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell per a l’anualitat 2014. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2014 de la nostra comarca preveu un import màxim de 
subvenció de 189.500,00 €, i es detallen en l’objecte 19 línies de transport de viatgers, que és el 



mateix import consignat per al 2012. La vigència del mateix s’estableix fins a la liquidació de la 
despesa produïda per les actuacions que en constitueixen l’objecte. 
 
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 a l’article 14.q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers de l’Alt Urgell per a l’any 2014. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
 
 
4. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER LES 
ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA XARXA RURAL I VEÏNAL DELS 
CAMINS DE LES COMARQUES DE MUNTANYA. 
 
El president explica conjuntament el contingut d’aquesta proposta amb el punt previst a ser inclòs 
per urgencia de canvi de les obres incloses al PUOSC 2012, que ve motivat pel fet de la proposta 
d’aquest nou conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat pel manteniment de camins 
amb la necessitat de finançar les obres d’arranjament de l’accés a Vilanova de Banat que tindrà un 
import molt superior al previst inicialment. 
 
 
ACORD 

Exp. Núm.: CNV 2014/11  
 
En data 21 de maig de 2014 el Departament de Territori i Sostenibilitat comunica al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell que en la sessió de data 21 de març de 2014 del IDAPA, es va tractar, 
entre altres temes, el possible atorgament per part del Departament de Territori i Sostenibilitat 
d’una subvenció destinada a les actuacions de conservació i manteniment de la xarxa rural i veïnal 
dels camins de les Comarques de Muntanya, així com, en el seu cas, a les actuacions de la 
viabilitat hivernal dels accessos a les estacions de muntanya, la gestió de les quals teniu 
encomanada pels ajuntaments. 
 
La subvenció que correspondria al Consell Comarcal per la xarxa veïnal i rural de camins, 
ascendeix a 145.000€ i pel que fa a la viabilitat hivernal dels accessos a les estacions de muntanya 
es de 29.421€ 
 
Per acord de la Comissió de Govern comarca de data 03/06/2014 s’ha acordat sol·licitar aquesta 
subvenció que s’instrumenta mitjançant conveni, la proposta del qual s’ha rebut per correu 
electrònic. 
 
Tenint en compte les necessitats més urgents a la comarca s’han determinat les actuacions a fer 
pel que fa a la part de conservació i manteniment per la xarxa de camins. 
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Aquestes inversions sumen un total de 161.111,11 €. La diferencia amb la subvenció acordada per 
conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat serà finançada pel Consell Comarcal. 
 
Pel que fa al manteniment per viabilitat hivernal dels accessos a les estacions de muntanya, i tenint 
en compte que  la conveniència d’actuar en manteniment d’aquests accessos es fixa que es 
destinaran als accessos a l’estació de muntanya de Sant Joan de l’Erm (TM de Montferrer i 
Castellbò) i a l’estació de muntanya de Tuixen ( TM de Josa i Tuixent) i seran finançats 
exclusivament amb el Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat un ajut a instrumentar 
mitjançant conveni per import de 145.000 € pel que fa a la xarxa veïnal i rural de camins i 29.421 € 
pel que fa a la viabilitat hivernal dels accessos a les estacions de muntanya. 
 
Segon. Determinar les obres a fer amparades i finançades amb la subvenció del DTS següents : 
 
Manteniment de camins: 
 

Obra TM Import € 

Manteniment camí rural d’accés a d’Estamariu Estamariu 25.782,72 
Manteniment camí rural d’accés a Calbinyà Valls de Valira 37.392,20 
Manteniment camí rural d’accés a les Anoves  Oliana 24.048,32 
Manteniment camí rural d’accés al Querforadat Cava 40.000,00 
Manteniment camí ral d’accés a Arfa Ribera d’Urgellet 11.500,00 
Manteniment camí rural d’accés a Biscarbó i 
Vilarrubla 

Valls d’Aguilar 
Montferrer i 
Castellbó 

12.887,87 

Manteniment camins rurals Montferrer Montferrer i 
Castellbó 

9.500,00 

 TOTAL 161.111,11 
 
 
Vialitat Hivernal : 

- Manteniment d’accessos a les estacions d’esquí i de muntanya de l’Alt Urgell: Sant Joan de 
l’Erm i Tuixén : 29.421 € 

 
Tercer. Fer constar que es coneix el caràcter revocable de la subvenció en el cas que no es realitzin 
les actuacions per les quals va estar concedida. 
 
Quart. Comunicar als ajuntaments de la comarca aquest ajut, els quals ens hauran de trametre 
l’acceptació de les obres de manteniment en base al conveni vigent de delegació de competències i 
encàrrec de gestió. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat. 



  
 
5. AUTORITZACIÓ D'ÚS AL COL·LEGI “LA SALLE” DEL CETAP PER UN CICLE FORMATIU 
DE GRAU MITJÀ D'INSTAL·LACIONS DE FRED I CALOR. 
 
El president explica la proposta i fa èmfasi en l’interès que es pugui oferir un nou mòdul de 
formació a la comarca, i en concret el que fa referència a instal·lacions de fred i calor, ja que els 
industrials de la comarca en tenen demanda. 
 
ACORD 

Exp. Núm.: CNV 2014/10  
 
El col·legi La Salle, en data 22/05/2014, ha sol·licitat al Consell Comarcal de l’Alt Urgell autorització 
per l’ús part de la tercera planta de l’edifici de les Monges - CETAP per realitzar un Cicle  Formatiu 
de Grau Mitjà d’Instal·lacions de Fred i Calor, que es duria a terme els matins de 9 a 14 hores. 
 
Per altra banda, el col·legi La Salle, en contraprestació, posa a disposició del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell, els seus espais (teatre, sala de conferències..) 
 
Per tal de poder instrumentar i ordenar l’ús d’aquest immoble és necessari aprovar i signar un 
conveni de col·laboració que n’estableixi les condicions. 
 
Atès el disposat al Reglament de Patrimoni dels ens locals pel que fa a l’ús de bens de domini 
públic de forma gratuïta, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Autoritzar l’ús de la planta tercera de l’edifici de les Monges on se situa el CETAP a l’escola 
“la Salle” de la Seu d’Urgell. 
 
Segon. Aprovar el Conveni que regula aquesta l’autorització d’ús per realitzar un Cicle Formatiu de 
Grau Mitjà d’Instal·lacions de Fred i Calor i acceptar la cessió d’ús gratuïta dels espais de l’escola La 
Salle (teatre i sala de conferències). 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució al col·legi “La Salle” de la Seu d’Urgell. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2013 
 
La gerent explica el contingut de la proposta fent referència al tràmit acabat d’exposició pública així 
com a les comissió especial de compte que l’ha informat. 
 
El Sr. Payerols, en nom del grup del Progrés Municipal- PSC, anuncia que el vot dels membres del 
seu grup serà contrari, en coherència amb el sentit del vot a l’aprovació del pressupost del 2013. 
 

Exp. Núm.: INT 2014/10  
   
Es proposa a la consideració del Ple el Compte General de l’exercici 2013, integrat pel de la pròpia 
entitat i el de la societat mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció 
comarcal, rendit pel president i informat per la Comissió informativa de Governació, Cooperació 
Municipal i Serveis al Territori , en funcions de Comissió Especial de Comptes, en sessió de 
01/04/2014. 
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Es dona compte de la tramitació de l’exposició pública mitjançant publicació al BOP de Lleida 
número 78 de 24 d’abril de 2014 i publicació al taulell d’anuncis comarcal de l’acord de la Comissió 
especial de Comptes i del fet que en el termini de 15 dies hàbils més vuit, no s’ha presentat cap 
al·legació, i havent-se donat compte altre cop a la Comissió informativa en data 03/06/2014. 
 
S’informa del resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació de l’exercici, del qual 
resulta un resultat pressupostari ajustat de 37.703,92 € i un romanent positiu de tresoreria per 
despeses generals d’import de 362.678,28 €. 
 
Vistos els informes d’intervenció emesos, i, atès el disposat als articles 208 a 212 del Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
es proposa al Ple l’aprovació del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria, amb vuit (8) vots a favor dels membres presents de 
CiU i ERC i quatre (4) vots en contra dels membres presents del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Únic. Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 2013. 
 
 
7. SUBROGACIÓ EN LES OBLIGACIONS I DRETS DEL CAU XXI PEL PROGRAMA LEADER 
PLUS 

Exp. Núm.: SEC 2014/6  
 
L’Assemblea General del Consorci Alt Urgell XXI, en sessió de data 3 d’abril de 2014 va acordar 
sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell la subrogració dels drets i obligacions del Consorci al 
Consell Comarcal pel programa Leader Plus, com a ens responsable administratiu i financer 
derivat del conveni signat al seu dia.  
 
Els termes de la subrogació proposada pel Consorci són els següents: 
 
OBLIGACIONS A SUBROGAR DEL LEADER PLUS 
 
Préstec del CCAU al CAU XXI ( bestreta sense interessos) 90.500,00 € 
Devolució de subvencions al DAAM (Fred i Gel) (UE, MAPA i DAAM – Maria Pal pendent 
resolució definitiva) 

47.674,78 € 

TOTAL OBLIGACIONS .... 138.174,78 € 
 
 
DRETS A SUBROGAR DEL LEADER PLUS 
 
En executiva : Borda Caballé/ fred i Gel del Cadí (Maria Pal voluntària pendent de resolució 
definitiva) 

101.760,73 € 

En voluntària : Maria Pal Planavila (pendent de resolució definitiva) 8.624,46 € 
Romanent tresoreria general en gestió Ledaer Plus per reintegraments (metàli·lic) : 27.789,59 € 
TOTAL DRETS .... 138.174,78 € 
 
El Consorci Alt Urgell XXI, en data 28 d’abril de 2014 va ingressar al seu compte corrent l’import de 
41.203,61 €, corresponent a part dels reintegraments pendents del programa Leader Plus. El 
president del Consorci Alt Urgell XXI, mitjançant decret de data 2 de maig de 2014 va acordar el 



reintegrament al Consell Comarcal de l’Alt Urgell de part de la bestreta que té concedida amb 
aquest ens per l’import esmentat de 41.203,61; reintegrament que es va fer efectiu en data 8 de 
maig de 2014. 
 
Així doncs, els termes econòmics de la subrogació prevista, s’ha de re-formular tenint en compte 
els moviments que s’han produït des del dia de l’aprovació inicial, de la següent manera: 
 
OBLIGACIONS A SUBROGAR DEL LEADER PLUS 
 
Préstec del CCAU al CAU XXI ( bestreta sense interessos) 49.293,39 € 
Devolució de subvencions al DAAM (Fred i Gel) (UE, MAPA i DAAM – Maria Pal pendent 
resolució definitiva) 

47.674,78 € 

TOTAL OBLIGACIONS .... 96.971,17 € 
 
 
DRETS A SUBROGAR DEL LEADER PLUS 
 
En executiva : Borda Caballé/ fred i Gel del Cadí (Maria Pal voluntària pendent de resolució 
definitiva) 

60.557,12 € 

En voluntària : Maria Pal Planavila (pendent de resolució definitiva) 8.624,46 € 
Romanent tresoreria general en gestió Ledaer Plus per reintegraments (metàli·lic) : 27.789,59 € 

TOTAL DRETS .... 96.971,17 € 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar la subrogació dels drets i obligacions del Consorci Alt Urgell XXI pel programa 
Leader Plus. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci Alt Urgell XXI 
 
 
8. ACCEPTACIÓ SALDO DEL CONSORCI RUTA DELS OFICIS D'AHIR 

Exp. Núm.: SEC 2014/2  
 
En data 24 de gener de 2014 el Consorci de la Ruta dels Oficis d’Ahir (CROA) va acordar la seva 
dissolució, que va ser ratificada pel Ple del Consell Comarcal de data 13 de febrer de 2014, com a 
membre d’aquest ens. 
 
Al mateix acord de dissolució de l’Assemblea General del Consorci de data 24 de gener de 2014 va 
aprovar transferir els saldos sobrants, un cop ingressat i pagat el pendent, al Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, per tal que els pugui destinar a programes culturals relacionats amb l’objecte del Consorci. 
 
S’ha rebut la proposta de l’Assemblea del Consorci de 22 de maig de 2014, de finançament de diferents 
accions per part del Consell Comarcal, tenint en compte els objectius concurrents del Consorci de 
vetllar per la recerca, la conservació, la difusió i la promoció del patrimoni etnològic de la comarca, i 
mantenir el funcionament de diversos espais d'exposicions permanents per afavorir la divulgació de tot 
aquest patrimoni,  amb els del Consell Comarcal: 
 
 Previsió de despeses vinculades a la liquidació del Consorci Ruta dels Oficis d’Ahir  
Nous fulletons dels museus de la comarca de l’Alt Urgell 1.849,15 € 
Nova museografia del pou de gel d’Oliana 8.645,45 € 
Col·laboració amb IDAPA en el curs de guiatge de patrimoni cultural 2.000,00 € 
Col·laboració amb el 25è aniversari de la baixada dels raiers de Coll de Nargó 1.000,00 € 
Folk a l’escola curs 2013-2014 1.500,00 € 
Col·laboració en les obres de rehabilitació de la farinera de Montferrer 3.000,00 € 
Publicacions i documents dissolució   500,00 € 
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Imprevistos 964,61 € 
TOTAL 19.459,21 € 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar la transferència de amb les condicions fixades de despesa per accions de 
promoció que consten a l’antecedent, tenint en compte que per les condicions de contractació hi 
poden haver variacions. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consorci 
 
 
 
9. REDISTRIBUCIÓ DE CAPITAL PER LA FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS 

Exp. Núm.: SEC 2010/25  
 
El Ple del Consell Comarcal de data 21 de desembre de 2010 va aprovar la creació i els Estatuts 
de la FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS per un centre especial de treball, essent 
fundadors de la mateixa amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Fundació Caixa Catalunya, 
Tarragona i Manresa, Fundació Privada i l’empresa Enerforest Alt Urgell, SL. 
 
En els acords de constitució de la Fundació es va acordar fer les aportacions del capital funcional 
diferides en el temps, amb un calendari de 4 anys. 
 
L’any 2013 el patró Enerforest Alt Urgell SL ha estat inactiu i no pot fer front a l’aportació del capital 
fundacional aplaçat en el temps; a la data actual té pendent d’aportar l’import de 7.500 € de la seva 
aportació al capital fundacional.1 
 
En data 5 d’abril de 2013 el patronat de la Fundació va acordar assumir a part igual el deute 
pendent entre els tres patrons : Ajuntament de la Seu d’Urgell, Consell Comarcal de l’Alt Urgell i 
Fundació Catalunya- la Pedrera 
 
Tenint en compte aquest acord el capital fundacional quedarà distribuït de la següent manera: 

     Cap fund Inicial cap. actual 
Fundació Catalunya Caixa:   20.000  22.500 

 Enerforest Alt Urgell SL:   20.000  12.500 
 Ajuntament de la Seu d’Urgell  10.000  12.500 
 Consell Comarcal de l’Alt Urgell  10.000  12.500 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el pagament de l’aportació del 2.500 € a la Fundació privada integra Pirineus, 
corresponent a la tercera part del deute pendent de Enerforest Alt Urgell SL a l’aportació del capital 
fundacional pendent. 

                                                           
1 Redacció del paràgraf aprovada per esmena al Ple de data 18/12/2014. 



 
Segon.  Comunicar aquesta acord a la Fundació. 
 
 
10. DONAR COMPTE DE LES RENDICIONS AL MINHAP 1r.TRIMESTRE 2014 : MOROSITAT I 
EXECUCIÓ TRIMESTRAL 

Exp. Núm.: INT 2014/16  
 
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
determina l’obligació de les corporacions locals de l’elaboració d’un informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis per el pagament de les obligacions de cada Entitat Local, i en compliment 
d’aquest s’ha presentat al MINHAP la rendició sobre la morositat i execucions trimestrals del 1r. 
trimestre del 2014 
 
Per altra banda l’article 27.3 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que estableix l’obligació de rendir trimestralment al Ministeri els estats d’execució del 
pressupost trimestrals que inclou l’informe d’intervenció sobre l’avaluació del compliment 
d’objectius contemplats a la Llei Orgànica 2/2012 sobre estabilitat pressupostària, compliment de la 
regla de la despesa i deute viu. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció sobre morositat esmentat a 
l’antecedent. 
 
Segon. Donar-se per assabentat de la presentació al MINAHP de la rendició dels estats d’execució 
del pressupost trimestrals i de l’informe d’intervenció.   
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
 
11. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE JOSA I TUIXÉN I LA VANSA I FÓRNOLS PER LA 
FESTA DE LES TREMENTINAIRES 
 

Exp. Núm.: CNV 2014/12  
 

Des de l’any 2000, els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell organitzen la Festa de les Trementinaires amb l’objectiu de contribuir a generar activitats 
culturals a l’entorn del Museu de les Trementinaires i de la vall de la Vansa i Tuixén. Des del primer 
moment, la finalitat va ser la divulgació del patrimoni etnogràfic que representa l’antic ofici de 
trementinaire i, de retruc, la promoció exterior de la vall de la Vansa i Tuixent, de tal manera que a 
partir de l’any 2003 es va convertir en una Fira d’herbes remeires. 
 
Des d’aleshores, la Festa i Fira de les Trementinaires s’ha continuat celebrant cada any, 
ininterrompudament. El programa d’actes ha anat creixent progressivament, com també ha augmentat 
l’interès per l’esdeveniment i el nombre de persones que hi ha vingut participant, de tal manera que, a 
hores d’ara, és ja un esdeveniment cultural plenament consolidat. És per aquest motiu que totes tres 
institucions acorden regular la seva participació en l’organització i el finançament de la Festa i Fira de 
les Trementinaires mitjançant conveni. 
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Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
per a la realització de la Festa i Fira de les Trementinaires. 
 
Segon. Designar la Sra. Carme Ribó, consellera comarcal, com a representant del Consell 
Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i a l’Ajuntament de Josa i 
Tuixén. 
 
 
12. CONVENI AMB L'EMD DE LA GUÀRDIA D'ARES I L'AJUNTAMENT DE VALLS D'AGUILAR 
PER LA JORNADA DE MITOLOGIA PIRINENCA. 

Exp. Núm.: CNV 2014/13  
 
L’any 2007, l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia 
d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van organitzar la primera edició de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, una iniciativa adreçada a aprofundir en l’estudi, el coneixement i la divulgació 
del patrimoni llegendari del Pirineu i, d’una manera més concreta, d’uns dels éssers fantàstics més 
representatius de l’imaginari col·lectiu del territori: els manairons de la Guàrdia d’Ares. 
 
Per tal de millorar la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, i tenint en compte que la col·laboració s’ha realitzat fins l’any 2013, es creu 
convenient consolidar aquesta iniciativa cultural signant un conveni entre l’Ajuntament de Valls 
d’Aguilar, l’EMD de La Guàrdia d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’any 2014. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regularà la gestió i la col·laboració per realitzar la Jornada de 
Mitologia Pirinenca l’any 2014 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a Ajuntament de les Valls d’Aguilar i a l’EMD de la Guàrdia 
d’Ares 
 
 
13. DECLARACIÓ BCIL TORRE DEL TOSSAL DE BEDERS (TM CAVA) 

 
Exp. Núm.: BCL 2014/3  

 



L’Ajuntament de Cava ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local del jaciment 
arqueològic de la Torre del Tossal de Beders, de titularitat de la Comissió del Bosc del 
Querforadat. 
 
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 a la Comissió del Bosc del Querforadat. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un jaciment singular pel fet que evidencia una ocupació del 
tossal, actualment aliè a qualsevol tipus d’establiment humà permanent amb finalitats defensives o 
bé de control visual del territori del qual no tenim actualment cap altra evidència que la que mostra 
el propi jaciment, el qual es troba en un singular entorn paisatgístic, al peu de la serra del Cadí. 

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 el jaciment arqueològic de la Torre del Tossal de 
Beders. 
 
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 a la Comissió del Bosc del Querforadat i a l’Ajuntament de Cava. 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
 
14. PRORROGA DELS CONTRACTES DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2014-2015 

Exp. Núm.: CPO 2014/2  
 
Per acord del Ple de Consell Comarcal, de 18 d’abril de 2007, es va acordar la contractació del 
servei públic de transport escolar aprovant-se alhora el plec de condicions concret, amb divisió per 
lots de les línies: Lot A Zona Sud, Lot B Zona Nord, Lot C Zona Vall de la Vansa, Lot D Bescaran i 
Lot E Josa, i delegant-se a la Comissió Govern l’acord d’adjudicació definitiva. 
 
La Comissió de Govern de 12 de juny de 2007 va adjudicar definitivament els contractes de les 
línies de transport escolar referents als lots A,B i C, vehicles de més de nou places (expedient 
COGSP-01/2007), als adjudicataris i pels imports que a continuació es detallen: Lot A - Autocars 
Vila Betriu, SL -import dia 1.540,29 € i import desdoblament 20.181,60 €; Lot B - Autocars Brugulat, 
SA -import dia 1.254,93 € i import desdoblament 34.311,37 € i lot C - Autocars Vila Betriu, SL -
import dia 409,44 € i import desdoblament 9.535,50 €, i també les línies de transport escolar 
referents als lots D i E, vehicles de menys de nou places (expedient CO-GSP-02/2007), següents: 
Lot D - Josep Blasi Martell -import dia 75,65 € i import desdoblament 2.252,00 €. 
 
El punt 5 del Plec de condicions fixa la durada del contracte en 5 cursos escolars prorrogables, 
d’un en un fins a un màxim de cinc anys més, sempre que es confirmi l’addenda del Departament 
d’Educació per a prestar el servei, i a l’article 23.2 del TRLCSP que regula la durada dels 
contractes. 
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Pel curs 2012-2013 es va aprovar la primera de les pròrrogues possibles, per acord de la Comissió 
de Govern de 7 d’agost de 2012, per delegació del Ple ordinari de 14 de juny de 2012, un cop 
rebuda la resolució del Departament d’Ensenyament que acordava mantenir els horaris només 
amb lleugeres adaptacions es considera que es pot mantenir les condicions dels contractes. 
 
Pel curs 2013-2014 es va aprovar la segona pròrroga per acord del Ple de 13/06/2013, dels 
contractes vigents. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga dels contractes pel curs 2014-2015, amb els mateixos termes i 
condicions, dels Lots A, B,C, i D  referents al transport escolar, subscrits amb les empreses 
següents: 
  

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

 
Segon. Notificar aquest acord als adjudicataris. 
 
 
Punts inclosos per urgència: 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 
 
 
15. ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PUOSC 2008/2012 

Exp. Núm.: CNV 2014/14  
 
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, és la principal eina de cooperació de la Generalitat 
amb els ens locals per a assolir la construcció d’equipaments i serveis de competència municipal, 
d’acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de 
finançament del PUOSC i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i 
els serveis a incloure-hi. 
 
L’apartat primer de la base vuitena de les d’execució del PUOSC 2008-2012, aprovades pel Decret 
101/2008, de 6 de maig, disposa que els consells comarcals actuaran com a entitats 
col·laboradores de la Generalitat de Catalunya, en la gestió de les subvencions, d’acord amb el 
que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en conseqüència, 
realitzaran el seguiment de les actuacions i el pagament de les subvencions. Des de l’any 2008 
s’ha rebut la resolució d’atorgament de fons per a fer aquesta gestió. 
 
Atès que l’actuació dels consells comarcals com a entitats col·laboradores en la gestió de les 
subvencions del PUOSC del període 2008-2012 s’ha de mantenir fins a l’any 2017, quan 
s’esgotarà la vigència del Pla, és necessària la signatura d’un nou conveni que la reguli les 
obligacions de les part en aquesta gestió i per la qual s’ha fixat una aportació anual de 2.762,86 € 



 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya 2008-2012 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local amb tramesa del 
conveni signat. 
 
 
16. SOL·LICITUD CANVI D'OBRES DEL PUOSC 2012 

Exp. Núm.: SUB 2011/12  
 
El Consell Comarcal té atorgada dins l’anualitat 2012 del PUOIS, entre altres, les següents 
inversions, pendents d’executar: 
 
Núm. obra Titol Inversió  € Subvenció 

2012/118 Arranjament i millora d ela xarxa camins 61.368,48 46.230,47 
2012/117 Reforç del ferm del camí rural d’accés a Calbinyà 25.854,76 19.478,72 
2012/1262 Reforç del ferm del camí rural d’accés a Vilanova de Banat 44.937,13 33.852,31 
 
Per part del Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha habilitat una partida pressupostària per 
subvenció a través de conveni per a manteniment i grans reparacions de camins que permetran fer 
front a aquestes inversions, per aquest exercici 2014. 
 
D’aquestes, l’obra, amb el núm. 2012/1262, titulada “Reforç del ferm del camí rural d’accés a 
Vilanova de Banat” requereix en aquest moment d’una inversió més important, i per tant es 
proposa que els imports dels ajuts per les dues primeres obres citades a dalt se sumin al 
finançament de l’obra de Vilanova de Banat,  amb els següents imports: 
 
Import nova inversió :  150.000,00 
Subvenció a consignar: 99.561,50 
 
Les modificacions d’aquestes inversions son coherents amb les necessitats i prioritats fixades a la 
relació/inventari de camins 
 
Atès el disposat al Decret 245/2007 i al Decret 101/2008 que regules el Pla d’Obres pel quinquenni 
2008-2012, i tenint en compte que pel tipus d’inversió es farà en el mateix programa, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents acords. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar canvi d’obres al D. de Governació per a ajut al PUOIS anualitat 2012 pel canvi 
de destí dels imports i obres següents: 
 
Obres de baixa : 
 
Núm. obra Titol Inversió € Subvenció 

2012/118 Arranjament i millora a la xarxa de camins 61.368,48 46.230,47 
2012/119 Reforç del ferm del camí rural d’accés a Calbinyà 25.854,76 19.478,72 
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Obra que es modifica per ampliació : 
Núm. obra PUOSC : 2012/1262 
Títol : “Reforç del ferm del camí rural d’accés a Vilanova de Banat” 
 

 Atribució inicial € sol modificació € 
Inversió 44.937,13 150.000,00 
Subvenció 33.852,31 99.561,50 
 
Segon. Trametre la documentació corresponent als serveis territorials del Departament de 
Governació a Lleida com a gestora del PUOSC en relació amb aquestes modificacions. 
 
 
17. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència dictats entre la 
última sessió del Ple i la data d’avui. 
 

• Decrets: núm 61 al 99 de 2014 compresos entre els dies 10 d' abril de 2014 fins la data 
d’avui. 

• Resolucions: núm 17 al 18 de 2014 entre els dies 10 d' abril de 2014 fins la data d’avui. 
 
 
18.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa en primer lloc de la inauguració de la museografia amb els plafonats 
informatius del Pou de Gel d’Oliana. 
 
En segon lloc informa de la Festa i Fira de les Trementinaries, de la que avui s’ha aprovat el 
conveni amb els ajuntaments de Josa i Tuixen i de la Vansa i Fórnols, i en destaca el seu èxit. 
 
També informa de la Trobada d’empresaris, que està tenint lloc avui i demà, de la qual destaca el 
nombre d’assistents, uns 700, i la qualitat dels ponents, amb noms rellevant com el Sr. Rojas 
Marcos, el Sr. Sala i Martín, el Sr. Josep Nin o el Sr. Gay de Liébana. 
 
Per acabar dóna la benvinguda a la gerent, Sr. Camps Mora, que s’ha reincorporat al seu lloc de 
treball després de la recent maternitat. 
 
Essent present a la sessió, la Sra. Camps agraeix la dedicació dels treballadors i treballadores del 
Consell Comarcal que durant el temps de la seva baixa han suplert la major part de les seves 
funcions, amb esforç i dedicació. 
 
 
19.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 



No hi ha cap paraula demanada 
 
 
 
20.PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha 
 
 
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 
    
 


