
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2014/4 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 31 de juliol de 2014 
Durada: De les 21:05 a les 21:40 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Pere Navinés Planes, vice-president segon  
 Sr. Ricard Pérez Llordés, vice-president tercer  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millas Casals, conseller  
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr.Josep Xavier Camps Torrens,  vice-president primer  
 Sra.Dolors Espluga Espluga,  consellera  
 Sr.Josep Miquel Alfonso Sànchez,  conseller  
 Sra.Monserrat Ramoneda Ballester,  consellera  
 Sr.Arcadi Payerols Solà,  conseller  
 Sr.Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
 
Cap 
 
S’incorporen durant la sessió: 
 
Sr. Antoni Fiol Colomar, 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 el Consorci AOC per a la prestació de serveis d'assistència tècnica a les 

administracions locals en l'àmbit de les TIC 
3. Ratificació suspensió de licitació i modificació del plec de condicions per la gestió i 

explotació de la xarxa WIMAX 
4. Operacions de tresoreria 2015 
5. Aprovació anual de la massa salarial del personal laboral del sector públic local 
6. Declaració de compatibilitat de personal 
7. Donar compte de rendicions al MINHAP 2T 2014: Morositat i execució trimestral 

 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
8. Conveni amb l'Ajuntament d'Organyà per la Fira del Llibre Pirinenc 
9. Conveni amb l'EMD de Josa i Tuixent per les Jornades dels Refugis Càtars a Josa de Cadí  
10. Conveni amb l'EMD de Castellbó i l'Ajuntament de Montferrer per les Jornades dels Refugis 

Càtars i l'espectacle "Cercamón". 
11. Conveni de col·laboració amb Micro-bank 
12. Concurs emprenedoria del CETAP i conveni amb el Consorci Alt Urgell Cerdanya 

 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
13. Aprovació de l'addenda al conveni que regula les relacions entre l'Ajuntament de la Seu, el 

CAPAU i el Consell Comarcal per la gent gran 
14. Aprovació del Protocol addicional del Contracte Programa 2014 amb el Departament de 

Benestar Social i Família en matèria de Serveis Socials 
 
Punts inclosos per urgència: 

 
15. Subrogació de l'empresa Túnels de Barcelona i Cadí concessionària de la Generalitat de 

Catalunya S.A, en el conveni per a la gratuïtat del Túnel del Cadí per residents a la 
comarca 

16. Acceptacio de delegació de les competències per la licitació conjunta d’aprofitament 
forestals, 2014 i delegacio de les facultat per aprovació de plecs a la Comissió de Govern. 

17. Fons Foment del Turisme 
18. Compatibilitat de tasques Anna Besolí Castells 
19. Modificació de crèdits 4/2014. Generació de crèdits.  

 
20. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
21. Informes de Presidència 
22. Torn obert de paraules als alcaldes 
23. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
2. ADDENDA CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN L'ÀMBIT DE LES TIC. 

 
Exp. Núm.: CNV 2014/18  

 
En el marc de relacions de col·laboració amb el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, 
l’any 2008 es va signar el conveni per a la prestació dels serveis d’assistència tècnica municipal a 
la comarca que té per objectiu la millora de la prestació de serveis públics mitjançant la utilització 
de les tecnologies de la informació i les comunicacions als ajuntaments, especialment als de 
menor capacitat econòmica i de gestió, del qual ara es proposa la tercera addenda. 
 
D’entre les obligacions del Consorci AOC, es troba la transferència al Consell Comarcal de 
14.660,00 € en concepte de participació en el finançament dels serveis d’assistència referits al 
conveni. Aquesta xifra es transferirà en dues parts iguals, l’una al moment de la signatura del 
conveni i l’altra en finalitzar l’exercici, condicionada a les activitats realitzades i al nivell de 
compliment d’objectius que es consignen a l’annex de la proposta d’addenda 
 
El Consell Comarcal s’obliga a l’assoliment d’uns objectius específics que tindran com a 
destinataris principals els municipis de menor capacitat econòmica i de gestió, i que es concreten 
en la implantació i aproximació dels serveis oferts pel Consorci AOC. 
 
La vigència del conveni finalitza el 31 de desembre de 2014. 
 
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, i atès el disposat a la Llei d’organització 
comarcal per raons d’urgència, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’Addenda al Conveni de col·laboració, entre el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) i el Consell Comarcal, que regula la prestació dels serveis d’assistència tècnica a 
les administracions locals de la comarca per la millora de la prestació dels serveis públics 
mitjançant la utilització de les TIC. 
 
Segon. Designar el Sr. Marcel Torner Villanueva, persona amb capacitat suficient, responsable 
dels serveis objecte d’aquesta addenda al conveni. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Consorci AOC mitjançant la formalització de la signatura de 
l’addenda al Conveni a través de la plataforma Eacat. 
 
 
3. RATIFICACIÓ SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ I MODIFICACIÓ DELS PLECS PER 
L’ARRENDAMENT DE LA XARXA WIMAX 

Exp. Núm.: CPO 2014/1  
 



 

 

El Ple de 10 d’abril de 2014 va aprovar l’acord de contractació de l’arrendament de la xarxa Wimax 
de l’Alt Urgell i en va aprovar els plecs administratius i tècnics que havien de regir aquesta 
contractació. 
 
Un cop publicat al BOP, al DOGC i al perfil del contractant i havent-se iniciat el procediment i obert 
el termini per a presentació de pliques, i arrel de les consultes que han arribat per part de dos 
interessats s’ha detectat que parts dels plecs no tenen la suficient claredat en alguns punts. 
  
Es per aquest motiu que en la Comissió de Govern de data 3 de juliol de 2014  es va proposar la 
suspensió de la licitació per tal de poder revisar els plecs i aprovar-los de nou, si s’escau, i evitar 
errors que a posteriori podrien ser difícil de resoldre. 
 
Un cop modificat 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 
 
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. Ratificar la suspensió del procediment de licitació per a la contractació de l’arrendament de 
la Xarxa Wimax de l’Alt Urgell així com la presentació de proposicions i fer-ho públic mitjançant 
anunci al perfil del contractant i al taulell d’anuncis municipal 
 
Segon. 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. 
 
Tercer. Facultar àmpliament al President del Consell perquè dugui a terme totes les actuacions 
necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests acords. 
 
 
4. OPERACIONS DE TRESORERIA 2015 

 Núm. exp. INT 2014/21  
 
Atesa la proximitat del venciment de les pòlisses de crèdit concertades per la corporació l’any 
2014. 
 
Atès el desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses 
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments ineludibles 
programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un import màcim 
de 1.200.000,00 €. 
 
Atès el disposat als articles 49 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació d’una pòlissa de 
crèdit anual per import de 1.200.000,00 €. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Segon. Sol·licitar a les diferents entitats bancàries la presentació de propostes. 
 
Tercer. Autoritzar al President del Consell Comarcal per signar-les 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni Fiol Colomar. 
 
 
5. APROVACIO ANUAL DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR 
PÚBLIC LOCAL 

 Núm. exp. INT 2014/20  
 
Considerant que l’article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local -LRBRL-, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local -LRSAL-, estableix que les Corporacions locals aprovaran anualment la 
massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que 
s’estableixin amb caràcter bàsic a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, i que 
l’aprovació esmentada comprendrà la referent a la pròpia Entitat Local, organismes, entitats 
públiques empresarials i resta d’ens públics i societats mercantils locals d’ella dependents, així 
com les dels consorcis adscrits a la mateixa en virtut d’allò previst a la legislació bàsica de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i de les fundacions en les que concorri alguna de les 
següents que s’hi fixen.  

Tenint en compte que per calcular la massa salarial es pren com a data de referència la de 31 de 
desembre de l’exercici anterior 2013. 

Vist Informe de la Intervenció municipal de data 17 de juliol de 2014, i acreditant-se el compliment 
dels límits i les condicions que s’estableixen amb caràcter bàsic a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’exercici 2014, no contenint increments la massa salarial del personal laboral 
respecte a la de l’any anterior llevat del produït com a conseqüència de les noves meritacions del 
concepte d’antiguitat d’acord amb el sistema d’antiguitat que resulta aplicable. 

 
D’acord amb els antecedents i disposicions citades, de conformitat amb allò establert a l’article 
22.2-e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL- i a l’article 
50.11 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals –ROF-, 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local d’aquesta Corporació, 
complint-se els límits i condicions que s’estableixen amb caràcter bàsic a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’exercici 2014, de conformitat amb allò establert a l’article 103.bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, introduït per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local -LRSAL- en 
la quantitat de : 
 



 

 

- Consell Comarcal de l’Alt Urgell :  812.426,78 € 
- Iniciatives Alt Urgell SA :   224.854,48 € 

 
Segon. Publicar la massa salarial aprovada a la seu electrònica d’aquesta Corporació i al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida en el termini de 20 dies. 
 
 
6. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL : CARLES GASCON 
 

Núm. exp. PER 2014/22  
 
El senyor Carles Gascón Chopo, tècnic de cultura i patrimoni que presta el seus serveis com al 
Consell Comarcal, ha sol·licitat la compatibilitat per a l'exercici d'activitat al sector privat i en 
concret per atendre projectes de recerca i difusió vinculats a l’àmbit de la història, història de l’art i 
arqueologia.  
 
L'art. 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 del 
Ple, i ha d'estar prèviament informat per la comissió corresponent. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Atorgar la compatibilitat al senyor Carles Gascón Chopo pel que fa referència a les 
activitats de projectes de recerca i difusió en els àmbits de la història, la història de l’art i 
l’arqueologia, sempre que aquests no tinguin relació amb la seva tasca al Consell Comarcal, ni 
aquest ens comarcal hi hagi d’intervenir. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i deixar-ne constància al seu expedient personal. 
 
 
7. DONAR COMPTE RENDICIONS AMB MINHAP 2T 2014 :MOROROSITAT  I LIQUIDACIÓ 
TRIMESTRAL 

Núm. exp. INT-204-16 
 
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 2n. 
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: 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

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 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT D’ORGANYÀ PER LA FIRA DEL LLIBRE 
PIRINENC 

Exp. Núm.: CNV 2014/15  
 
L’any 2003, l’Ajuntament d’Organyà, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i diverses entitats del 
territori van organitzar, per primera vegada, la Festa del Llibre Pirinenc i els Premis Literaris 
Homilies d’Organyà amb l’objectiu de divulgar la creació literària al Pirineu. Des d’aleshores, 
l’experiència s’ha anat repetint cada any de forma ininterrompuda i ha servit per confirmar l’interès 
ciutadà per aquest tema, començant pels mateixos veïns Organyà, que han col·laborat aquests 
anys, de manera entusiasta, en l’organització dels actes. 
 
Per tal de regular la participació del Consell Comarcal en aquests actes es proposa la signatura 
d’un conveni que reculli les obligacions de cada part i instrumenti l’aportació econòmica i la 
participació del Consell Comarcal a la Fira del Llibre Pirinenc. 
 
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 d’Organyà que regula la col·laboració d’ambdues 
entitats per la Fira del Llibre Pirinenc de l’any 2014. 
 
Segon. Designar el Sr. Josep Camps Torrens, conseller comarcal, com a representant del Consell 
Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Organyà. 
 
 
9. CONVENI AMB L'EMD DE JOSA I TUIXENT PER LES JORNADES DELS REFUGIS CÀTARS 
A JOSA DE CADÍ  

Exp. Núm.: CNV 2014/16  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de la Jornada 
dels Refugis Càtars a Josa de Cadí (municipi de Josa i Tuixén) és necessari la signatura d’un 
Conveni amb l’EMD de Josa de Cadí. Les actuacions concretes que cal realitzar per a les 
Jornades del Refugis Càtars a Josa de Cadí, tenen un pressupost màxim  de 975 euros 



 

 

 
A més del finançament econòmic, el consell de l’Alt Urgell aportarà, com a recursos humans, a 
l’organització de les jornades  amb la participació dels tècnics de Cultura a la comissió 
organitzadora, amb les tasques  de:  
 

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

 
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’EMD de Josa de Cadí que regularà la col·laboració per a la 
Jornada dels Refugis Càtars. 
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries.  
 
 
10. CONVENI AMB L'EMD DE CASTELLBÓ I L'AJUNTAMENT DE MONTFERRER PER LES 
JORNADES DELS REFUGIS CÀTARS I L'ESPECTACLE "CERCAMÓN". 
 

Exp. Núm. CNV 2014/17  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de les 
Jornades dels Refugis Càtars de l’Alt Urgell que implica, entre d’altres, la celebració del Mercat 
càtar de Castellbò i la representació teatral “Cercamon” a Vilamitjana, és necessaria la signatura 
d’un Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer–Castellbó i l’EMD de Castellbó. 
 
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 Montferrer- Castellbó i l’EMD de que regularà la 
col·laboració per a les Jornades dels Refugis Càtars. 
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 
11. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB MICROBANK 
 
El president explica el contingut de la proposta d’acord de col·laboració amb l’entitat de crèdit com 
a una eina més de suport als emprenedors amb unes característiques determinades. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

La Sra. Vidal pel grup del PSC-Progrés manifesta que és un tema molt empresarial i pregunta què 
és exactament el que faríem des del Consell Comarcal. 
 
El president, Sr. Fierro, respon exposant l’exemple de les inversions que demanen subvencions al 
programa Leader i que a vegades no trobem finançament a través de crèdit, com una inversió que 
es va perdre per no poder accedir a un crèdit de 27.000 €. En aquell cas, i si el crèdit hagués sigut 
de 25.000,00 €, tenint en compte que segurament hagés tingut subvenció Leader, hagés pogut 
tirar endavant. Explica que amb fórmules de col·laboració com aquestes es poden derivar 
inversions al finançament per microcrèdit per poder tirar endavant iniciatives . 
 
La Sra. Vidal pregunta a quin departament del Consell comarcal s’adscriurien les tasques d’aquest 
conveni, essent resposta per la gerent, Sra. Camps, que es derivaria a l’àrea de promoció 
econòmica. 
 
 
ACORD : CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB MICROBANK 
 

Exp. Núm. CNV 2014/21  
 
S’ha rebut per part de MicroBank una proposta de col·laboració per a la concessió de microcrèdits. 
Aquests microcrèdits es dirigeixen a finançar projectes empresarials promoguts per persones 
emprenedores i en especial, per aquelles persones físiques i/o jurídiques que, per les seves 
condicions econòmiques o socials, poden tenir dificultats d'accés al finançament bancari 
tradicional. 
 
MicroBank és una entitat de crèdit que dins del seu objecte social, entre d’altres, hi consta el 
desenvolupament de l’activitat de concessió de microcrèdits (préstecs de petita quantia sense 
garantia real) amb la finalitat de fomentar l'activitat productiva, la creació d'ocupació i el 
desenvolupament personal i familiar.  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i MicroBank consideren la conveniència de formalitzar un 
conveni de col·laboració per millorar el finançament i promoció de les microempreses i el foment 
del treball autònom a través de microcrèdits, com a mitjà per afavorir la creació i consolidació 
d'ocupació i donar suport als projectes empresarials viables. 
 
L'objecte del present Conveni és establir una línia de finançament dirigida a: 
 

- potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora afavorint la igualtat 
d'oportunitats d'homes i dones, nous residents, persones amb discapacitats i amb especial 
atenció als col·lectius vulnerables en situació d'exclusió financera  

 
- finançar l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i 

projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit  
productiu, la creació i consolidació d'ocupació i la contribució al progrés social.  

 
Sotmesa la proposta de votació per majoria amb 10 vots a favors dels membres presents de CiU, 
ERC i PP i els 3 vots d’abstenció dels membres present del PSC-Progrés, s’acorda: 



 

 

 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb Microbank  
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 
12.  CONCURS EMPRENEDORIA DEL CETAP I CONVENI AMB EL CONSORCI ALT URGELL 
CERDANYA 

Exp. Núm.: PRS 2014/11  
 
Amb la intenció de promoure i incentivar l’execució d’idees emprenedores i donar a conèixer els 
serveis i recursos que ofereix el CETAP per al foment de l’emprenedoria a l’Alt Urgell, des del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i en col·laboració amb el CEEILleida Alt Urgell, l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell, Consorci Alt Urgell-Cerdanya i el programa Catalunya Emprèn del Departament 
d’Empresa i Ocupació, es convoca el Primer concurs d’emprenedoria del CETAP. 
 
Aquest concurs va adreçat a joves que actualment estiguin cursant estudis universitaris o bé a 
persones que ja hagin obtingut un títol universitari i que tinguin la intenció de crear la seva 
empresa a l’Alt Urgell i fomentar així l’ocupació al territori. També podran participar aquelles 
empreses de nova creació (menys d’un any de la seva constitució) amb raó social a la comarca. 
 
A banda de la convocatòria del concurs, des del Consell Comarcal es planteja fer una acció 
d’acompanyament de les persones que s’inscriguin  i siguin seleccionades per part 
d’empresaris/àries del territori amb experiència en el món empresarial. L’objectiu d’aquest 
acompanyament és donar suport als sol·licitants que prenguin part al concurs aportant una visió 
pràctica de persones que han estat en aquest món i que els faran un seguiment i els donaran 
suport en la redacció dels seus plans d’empresa basant-se en l’experiència adquirida. 
 
Alhora, a les bases del concurs, i pel que fa a l’atorgament de premis, es preveu que un d’ells sigui 
finançat pel Consorci Alt Urgell Cerdanya, qui ho farà a través d’un dels projectes de cooperació 
que gestiona, i en concret l’anomenat “Empren Rural” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les bases i el concurs d’emprenedoria del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt 
Pirineu-CETAP 
 
Segon. Publicar l’anunci de convocatòria corresponent al BOP i al taulell d’anuncis del Consell 
Comarcal, i fer-ne difusió a través dels canals de les xarxes socials. 
 
Tercer. Aprovar Conveni de col·laboració amb el Consorci Alt Urgell-Cerdanya 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
13. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL  CONVENI QUE REGULA LES 
RELACIONS ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL, EL CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT URGELL I EL CONSORCI D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Núm. exp. CNV 2014/19  
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En data 23 de juny de 2009 es va constituir formalment el Consorci d’Atenció a les persones de 
l’Alt Urgell, format per l’Ajuntament de La Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i en 
data 4 de novembre de 2010 es va formalitzar un conveni que regulava l’encàrrec de gestió i la 
delegació de competències 
 
La gestió de polítiques específiques de gent gran és una tasca que es fa quasi únicament per al 
municipi de la Seu d’Urgell.  Alhora coincideix que la persona que fa aquesta tasca, també té 
atribuïdes tasques de Solidaritat, que es desenvolupen per exclusivitat a l’Ajuntament de la Seu.  
 
Tenint en compte aquests antecedents, es proposa que el servei d’atenció i informació de la gent 
gran torni a dependre directament de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.  
 
Atès el disposat al pacte 2.7.1 del Conveni entre el CAPAU, l’Ajuntament de la Seu i el Consell 
Comarcal, i,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda per la modificació del  conveni que regula les relacions entre l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones, per a la 
gestió i les competències del CAPAU, en relació ales competències sobre gent gran. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a  l’Ajuntament de la Seu i al Consorci d’Atenció a les 
Persones. 
 
 
14. APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DEL CONTRACTE PROGRAMA 2014 AMB 
EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS 
 
El president explica que aquest conveni ha estat signat aquest matí a Tremp i per tant s’ha hagut 
de dictar un Decret de presidència per l’aprovació prèvia, el qual se sotmet a ratificació amb la 
proposta d’acord present. 
 
La sra. Camps, gerent exposa que l’addenda per enguany és bàsicament continuista de la de l’any 
anterior i desenvolupa el contracte programa plurianual. En destaca però alguna modificació com 
la novetat del Centre Obert durant l’estiu i la inclusió de 4 fitxes noves relatives a temes de joventut 
que fins ara s’havien gestionat en base a convenis i que a enguany, per simplificació 
administrativa, s’han inclòs al contracte anual amb el Departament. 
 
Explica també que, a partir de l’aprovació de la LRSAL i per converses amb l’ACM i la FMC, s’ha 
inclòs una clàusula de garantia de pagament. 
 
 
“APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DEL CONTRACTE PROGRAMA 2014 AMB EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS: 
RATIFICACIÓ DE DECRET 

Núm. exp. CNV 2014/20  



 

 

 
El President del Consell Comarcal, en data de 31 de juliol de 2014, ha dictat el següent Decret i el 
qual es sotmet a ratificació: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/134 
 
Aprovació del Protocol addicional del Contracte Programa 2014 amb el Departament de 
Benestar Social i Família en matèria de Serveis Socials 

Núm. exp. CNV 2014/20  
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon a les comarques suplir  
als municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies en l’àmbit 
dels serveis socials bàsics. Així com, promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els 
recursos propis de l’atenció social especialitzada. 
 
Per a la coordinació i cooperació interadministrativa, el Departament va preveure a l’any 2008 
l’establiment de convenis quadriennals instrumentats mitjançant la fórmula de contractes 
programes, que substituïa l’anterior sistema basat en convocatòries de subvencions resoltes amb 
subscripció de convenis de col·laboració, prèvia aprovació d’unes bases generals i específiques. 
 
El Ple, de data 14 de juny de 2012, va aprovar el Contracte programa 2012-2015 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
En data 17 de juliol d’enguany, l’Associació Catalana de Municipis i comarques, la Federació de 
Municipis de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família han signat l’addenda a 
l’Acord marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i 
altres programes, que concreta els acords per a l’any 2014. 
 
Aquesta setmana s’ha rebut, per part del Departament, el document de protocol addicional de 
concreció per al 2014 del Contracte Programa i les fitxes econòmiques corresponents, el resum 
pressupostari del qual s’indica a continuació:  
 
 
 

NIVELL 1  

CP 2014 Fitxa 1 Serveis Socials Bàsics 

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

            SAD Social 125.083,10 €

            SAD dependència 29.079,00 €
            Ajuts d'urgències socials 14.291,00 €

Fitxa 2 

Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents  

2.1 Servei de centre obert 25.000,00 €

2.2 Programa d'atenció social i educativa davant les situacions de risc NIVELL 2.2 

2.3 Servei d'integració familiar en família extensa NIVELL 2.2 

Fitxa 19 Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)   

Fitxa 31 

Competències delegades als consell comarcals en matèria de polítiques de joventut   

31.1 Personal  27.000,00 €

31.2 Inspecció instal•lacions juvenils 994,50 €
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31.3 Seguiment d’activitats d’educació en el lleure 1.265,40 €

 TOTAL NIVELL 1 436.585,72 €

NIVELL 2.2   

Fitxa 2 

Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents  

2.1.1 Servei de centre obert ESTIU 16.889,00 €

2.2 Programa d'atenció social i educativa davant les situacions de risc 25.812,00 €

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

Fitxa 7 Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades 27.760,00 €
Fitxa 9 Servei de transport adaptat 36.652,90 €

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

Fitxa 32 Servei d'Oficines Joves  45.000,00 €

Fitxa 33 
Servei de Tècnics compartits per al desenvolupament del Projecte Territori donant 
suport directe als Plans Locals de Joventut. 24.000,00 €

Fitxa 34 
Programa Activitats de desenvolupament del projectes per a joves dels Plans 
Comarcals de Joventut. 5.000,00 €

 TOTAL NIVELL 2.2 210.778,72 €
  210.778,72 €

 TOTAL CONTRACTE PROGRAMA 647.364,44 € 
 
Atès que és responsabilitat dels ens locals supramunicipals els serveis socials bàsics, la gestió per 
delegació dels serveis socials especialitzats, la participació en la planificació en el seu àmbit 
territorial i la participació en el finançament dels serveis socials bàsics, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell està interessat en la signatura del protocol addicional al Contracte Programa amb el 
Departament de Benestar  Social i Família, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2014.  
 
Vists l'article 84.2. m de l’Estatut d’Autonomia que estableix que els governs locals tenen 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels 
serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària i en el foment 
de les polítiques d'acolliment dels immigrants, i l'article 92 que configura la comarca com un ens 
local amb personalitat jurídica pròpia, format per municipis, amb competències gestores. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Contracte programa 2014 que regula les relacions interadministratives amb el 
Departament de Benestar Social i Família per a la prestació de serveis en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari al President per a la signatura del Conveni. 
 
Quart. Ratificar aquest acord en el proper Ple.” 
 



 

 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’ACORDA la seva 
ratificació.” 
. 
 
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. SUBROGACIÓ DE L'EMPRESA TÚNELS DE BARCELONA I CADÍ CONCESSIONÀRIA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA, EN EL CONVENI PER A LA GRATUÏTAT DEL TÚNEL 
DEL CADÍ PER RESIDENTS A LA COMARCA 
 

Exp. Núm.: CNV 2011/28  
 
L’empresa adjudicatària del contracte de gestió del servei públic, en règim de concessió, del Túnel 
del Cadí i accessos, és Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de 
Catalunya, SA, quina explotació es va iniciar l’1 de gener de 2013. 

 
Que de conformitat amb l’Annex 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte 
de concessió, els residents del les comarques del Berguedà, La Cerdanya, i l’Alt Urgell, 
continuaran gaudint del descompte regulat en els Decrets 425/2011, de 27 de desembre, 
153/2010, de 2 de novembre, 651/2006, de 27 de desembre, i 244/1999, de 6 de setembre. 
 
En data 23 de desembre de 2011, la societat Túnel del Cadí, SAC (concessionària del túnel del 
Cadí fins al 31 de desembre de 2012), va signar un conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell mitjançant el qual ambdues parts regulaven les seves relacions de 
col·laboració en el procediment de gestió i validació de la condició de resident d’aquells clients 
residents a qualsevol de les tres comarques. 

 
La Junta General d’Accionistes de la societat Túnel del Cadí, SAC, va adoptar l’acord de dissolució 
de la societat en data 28 de juny de 2013, per tant, s’ha de formalitzar la subrogació en la posició 
jurídica de la societat Túnel del Cadí, SAC, en el conveni de col·laboració de data 23 de desembre 
de 2011 que continuarà vigent amb la societat Túnels de Barcelona i Cadí concessionària de la 
Generalitat de Catalunya SA, nova entitat gestora de la infraestructura del túnel del Cadí. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la subrogació de la societat Túnel del Cadí, SAC en la posició jurídica de la 
societat Túnels de Barcelona i Cadí concessionària de la Generalitat de Catalunya SA, en el 
conveni per a la gratuïtat del Túnel del Cadí per residents a la comarca, des del proppassat dia 28 
de juny de 2013 en endavant. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l'empresa Túnels de Barcelona i Cadí concessionària de la 
Generalitat de Catalunya S.A. 
 
 
16. ACCEPTACIO DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PER LA LICITACIÓ CONJUNTA 
D’APROFITAMENT FORESTALS, 2014 I DELEGACIO DE LES FACULTAT PER APROVACIÓ 
DE PLECS A LA COMISSIÓ DE GOVERN. 
 
El president explica que després de moltes converses per trobar un punt de col·laboració en la 
millora i optimització de la gestió forestal a la comarca, s’ha trobat un punt d’entesa en el fet que el 
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Consell Comarcal gestió la licitació conjunta amb un plec administratiu amb diferents lots, segons 
resulti del pla d’aprofitaments anual, i diverses plecs econòmic i condicions tècniques particulars 
per a cada aprofitament, per l’aprofitament fustaire. 
 
La Sra. Vidal del grup del PSC-Progrés, pregunta que passaria si algun ajuntament ja ha tret la 
seva subhasta i de qui serà el control final. 
 
El president respon que si ja l’han tret no passar res perquè no es podran incloure en aquest 
delegació i pel control final explica que és de l’Ajuntament o de l’Entitat Municipal que son qui faran 
l’adjudicació definitiva i firmarà contracte. 
 
Pel que fa a l’aprofitament de llenya, la Sra. Vidal pregunta que com es farà, i el president respon 
que dependrà de cada ajuntament o entitat municipal 
 
 
ACORD : ACCEPTACIO DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES PER LA LICITACIÓ 
CONJUNTA D’APROFITAMENT FORESTALS, 2014 I DELEGACIO DE LES FACULTAT PER 
APROVACIÓ DE PLECS A LA COMISSIÓ DE GOVERN. 

Exp. Núm.: CPO 2014/3  
 
Les entitats locals tenen la facultat d'explotar les muntanyes de la seva propietat i realitzar el servei 
de conservació i foment d’aquestes, d’acord amb el que estableix la legislació específica sobre 
muntanyes i aprofitaments forestals. 
 
D'acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els aprofitaments forestals s'han 
de fer segons els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. 
 
S'entén per aprofitament forestal la utilització dels productes i recursos naturals renovables que es 
generen a la muntanya com a conseqüència dels processos ecològics que s’hi desenvolupen. 
Tenen la condició d'aprofitaments forestals: la fusta i llenya (inclosa la biomassa forestal), les 
pastures, la resina, l'activitat cinegètica i els altres productes i serveis amb valor de mercat 
característics de les muntanyes. 
 
Amb aquesta finalitat, es redacta el programa anual d'aprofitaments i millores que s'ha de realitzar 
durant l'any en curs a les forests públiques de Catalunya, d'acord amb allò establert en els 
respectius projectes d'ordenació i els plans tècnics de gestió i millora forestals. 
 
Tenint en compte les previsions del programa anual d'aprofitaments i millores s'elabora l'oferta 
pública de fustes, que té per objecte donar publicitat als aprofitaments de fusta que es preveuen 
fer. Aquest programa busca la sostenibilitat, conservació i millora de les masses forestals, i fer 
compatible el rendiment econòmic de les forests amb la conservació dels hàbitats i les espècies 
presents 
 
La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural ha elaborat la relació de l’oferta pública de fustes a Catalunya, 
tenint en compte les previsions dels programes anuals d'aprofitaments i millores. 
 



 

 

El programa anual d’aprofitaments per a l’any 2014 i l’oferta pública de fustes de la comarca de 
l’ALT URGELL està publicada a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: 
 
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/MN_Medi_natural/MN08_Gestio_forestal/Documents/Ofertes_p
ubliques_fustes_llenya/2014/Fitxers_estatics/OPFLL_Alt_Urgell_2014.pdf  
 
L’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya, en relació a l’assignació de competències estableix que 
correspon a la comarca les competències delegades pels municipis. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Acceptar la delegació dels ajuntaments i de les entitats municipals descentralitzades al 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell de les competències corresponents a la licitació dels lots de fusta 
del pla anual d’aprofitaments per a l’exercici 2014 i que es comuniquin abans del 29 d’agost de 
2014 
 
Segon. Les competències delegades s’exerciran amb el compliment de les condicions i reserves 
següents: 
 

 L’Ajuntament o l’Entitat municipal descentralitzada es reserva la facultat de redactar i 
aprovar els plecs de condicions econòmiques, que es complementarà amb el plec aprovat 
pel Consell Comarcal de condicions administratives particulars que regiran la subhasta 
conjunta de fusta l’any 2014. 

 
 També es reserven l’adjudicació del contracte d’acord amb la proposta que faci la mesa de 

contractació del Consell Comarcal i l’exercici del dret de tanteig si l’oferta econòmica 
superior no supera el preu índex. 

 
Tercer. Assumir la publicació de l’anunci de delegació que imposa l’article 13.3 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Quart. Notificar aquest acord als ajuntaments i a les Entitats Municipals Descentralitzades amb 
aprofitaments forestals per l’any 2014. 
 
Cinquè. Delegar a la Comissió de Govern comarcal les facultat per aprobar els plecs de 
condicions particulars i facultar, tan àmpliament com sigui necessari, al president del Consell 
Comarcal o persona en qui delegui perquè, en nom d’aquest, subscrigui la documentació oportuna 
per a l’execució de l’anterior acord. 
 
 
17. FONS FOMENT DEL TURISME 

Exp. Núm.: SUB 2014/17  
 
La Llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics estableix aquest import que té per objecte 
nodrir el Fons per al Foment del turisme com a mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques 
per a millorar la seva competitivitat. Aquest Fons es regula al Decret 161/2013 de 30 d’abril, pel 
que s’aprova el Reglament. 
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Segons el Reglament del Fons per al foment del turisme el 30 % de la recaptació de l’impost sobre 
estades turístiques es destina a les administracions locals.  
 
En data 23/07/2014 s’ha rebut a través de la plataforma EACAT la liquidació del Fons de Foment 
del Turisme del 1r. trimestre de 2014 que correspon al 30 % de la recaptació de l’Impost sobre les 
estades en establiments turístics dels municipis de la comarca que no han superat el llindar del 
6.000 € de recaptació total, i que puja un total de 979,77 €. 
 
El Consell d’Alcaldes, al seu dia, va proposar que aquest les despeses del Foment del turisme que 
van associades a aquest fons fossin planificades de forma conjunta amb els municipis de la 
comarca que volguessin, tot i que les despeses hagin de ser fetes per cada un dels ens que té fons 
propi. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar la subvenció del Departament d’Empresa i Ocupació com a Fons de Foment del 
Turisme. 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern la facultats per regular i executar el destí d’aquest fons. 
 
 
18. COMPATIBILITAT DE TASQUES ANNA BESOLÍ CASTELLS 
 

Exp. Núm.: PER 2014/24  
Es retira el punt de la proposta d’inclusió per urgència 
 
 
19. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2014. GENERACIÓ DE CRÈDITS.  

Exp. Núm.: INT 2014/23  
 
Cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar per atendre les despeses necessàries 
que es detallen a continuació mitjançant aportacions o compromisos ferms d’aportació, de 
persones físiques o jurídiques per a finançar, despeses que per la seva naturalesa siguin 
compresos en les seves  finalitats i objectius. 
 
S’ha comprovat el següent:                  
 

 Per aportacions o compromisos ferms d’aportació i per alienació de béns. 
 Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del 

dret o existència formal del compromís ferm d’aportació. 
 
 

Número Partida Nom Previsió 

SUB-2014/16 45080 D.ECO-Contractació perceptors RMI 4.809,92 €

SUB-2014/15 45080 SOC-Treball I Formació 2014/2015 40.744,65 €



 

 

CNV-2014/11 46200 Aportació ajuntaments manteniment camins 16.111,11 €

En tràmit+PUOS 76201 Aportació ajuntaments  xarxa camins 5.179,91 €

En tràmit ACA 75100 Obres reposició i millora EDAR 32.810,00 €

En tràmit ACA 45100 Explotació EDAR-extracció fangs 70.000,00 €

  TOTAL .... 169.655,59 €

 

Totals majors i/o nous ingressos: ... 169.655,59 €

 
 
Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos 
 
 

Aplicació 
pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

433.13100 Personal laboral temporal 163.295,76 33.344,97 196.640,73

433.16000 Seg.social personal 58.288,60 12.209,60 70.498,20

454.21000 Manteniment camins 222.285,14 16.111,11 238.396,25

454.60901 Xarxa camins 144.820,09 5.179,91 150.000,00

161.63300 Obres reposició i millora EDAR 26.840,00 32.810,00 59.650,00

161.22706 Extracció fangs 256.390,10 70.000,00 326.390,10

                                                                                        

 
                                                                  Total despeses a finançar: ... 169.655,59 € 
 

 
 
D'acord amb l'article 181 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 (TRLRHL) i l’article 43 del RD 500/90, poden 
generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament 
s'estableixi, els ingressos de  naturalesa no tributària derivats de les operacions següents: 
 

a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per  
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, 
despeses  que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius. 

b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms 
c) Prestació de serveis 
d) Reembossaments de préstecs 
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la 

reposició del crèdit en la quantia corresponent. 
 
L’article 44 del RD 500/1990, de 20 d’abril  estableix que per a procedir a la generació de crèdit, 
serà requisit indispensable: 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

a) En els supòsits establerts en els apartats a) i b)  de l’article anterior, el reconeixement del 
dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació. 

b) En els supòsits establerts en els apartats c) i d), el reconeixement del dret; si bé la 
disponibilitat d’aquests crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets. 

c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l’efectivitat del cobrament del 
reintegrament. 

 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Únic.  Aprovar l’expedient de generació de crèdit núm 4/2014 per al pressupost del present 
exercici, per import de 169.655,59 €, atès els següents conceptes: 
 

- INGRESSOS: 
 

C APÍT O L IN G R É S D EN O M IN AC IÓ Q U AN T IA
4 T ransfe rènc ies  corrents 131.665,68
7 T ransfe rènc ies  cap ita l 37 .989,91

T O T A L IN G R ES SO S 169655,59  
 

- DESPESES: 
 

C AP ÍT O L  D E S P E S A D E N O M IN AC IÓ Q U AN T IA
1 D espeses  de  persona l 45 .554,57
2 B éns corren ts  i se rve is 86 .111,11
6 Invers ions  rea ls 37 .989,91

T O T A L D E S P E S E S : 169655,59  
 
 
20.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 100 al 134 de 18 de juliol de 2014 compresos entre els dies 12 de juny de 
2014 fins la data d’avui. 

 Resolucions: núm 19 al 31 de 4 de juliol de 2014 entre els dies 12 de juny de 2014  i fins 
la data d’avui. 

 
 
21.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc el president informa de la mort d ela mare del Sr. Benito Fité, alcalde de Coll de 
Nargó i president del Consell d’Alcalde, i de la mort del germà de l’alcalde d’Oliana i el Ple acorda 
trametre’ls-hi el condol de la corporació. 



 

 

 
En segon lloc explica la gènesi de l’acord per a la delegació de competències per la licitació 
conjunta dels aprofitaments forestals pel 2014 i així mateix fa saber que des de la Direcció General 
de Medi Natural s’estan explorant noves formes de gestió per fer més competitiu aquests 
aprofitaments en el mercat. 
 
En tercer lloc explica que s’ha publicat en data 21 de juliol de 2014 s’ha publicat al DOGC la 
ORDRE EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les 
subvencions per al Programa Treball i  Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 
30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. Aquest Ordre preveu la 
implantació d’un Programa mixt de treball i formació es dirigeix d’una manera preferent als/a les 
aturats/ades que, prioritàriament a partir de 30 anys, hagin esgotat o no tinguin dret a cap prestació 
i/o subsidi per desocupació, i planteja una distribució econòmica dels recursos que garanteixin un 
equilibri territorial per tal d’assegurar que hi hagi oferta d’aquesta nova política activa d’ocupació 
adient a tot el territori i adequada a les seves necessitats. Pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell és 
de 13 persones inicialment i el Consell Comarcal té un previst de sol·licitar un projecte 
d’experiència laboral que té per objecte pel desenvolupament de treballs de caràcter públic i social, 
que s’anomenarà “Manteniment de Senders, treballs forestals i via pública, 2014-2015”, i que 
ha estat validat pel Consell d’Alcaldes de data 30/07/2014. Dóna compte que s’ha fixat el dia 
29/08/2014 com a data última per rebre els acords dels Ajuntaments d’acollir-se a aquest 
Programa. 
 
 
22.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
23.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 
    
 


