
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2014/6 
Caràcter: Ordinari 
Data: Dijous, 9 d' octubre de 2014 
Durada: De les 20:00 a les 20:30 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  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Pere Artigues Alrich, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sànchez, conseller  
 Sra. Monserrat Ramoneda Ballester, consellera  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millas Casals, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr.Josep Xavier Camps Torrens,  vice-president primer  
 Sr.Ricard Pérez Llordés,  vice-president tercer  
 Sr.Eduard Vives Espuga,  conseller  
 Sr.Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 
S’incorporen durant la sessió: Ningú 
 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
2. Conveni amb l'Ajuntament d'Alàs i Cerc per al finançament de l’obra de la carretera de 

Vilanova de Banat 
3. Aprovació del projecte Reforç del ferm del camí rural d'accés a Vilanova de Banat 
4. Compatibilitat de tasques Anna Besolí Castells 

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

5. Aprovació de la modificació del Conveni per a la gestió de l'Arxiu Comarcal amb el 
Departament de Cultura: Ratificació de Decret 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

6. Conveni amb els ajuntaments de la comarca pel tècnic compartit de joventut 
7. Modificació i pròrroga del Conveni amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials per a 

la prestació del servei d'atenció precoç - CDIAP 
8. Conveni amb el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de la Seu per 

l'Oficina Jove. Ratificació de Decret 
9. Servei de menjador escolar al CEIP Sant Esteve d'Alàs: Ratificació de Decret 

 
Punts inclosos per urgència 

10. Concertació de pòlisses de crèdit per tresoreria, 2015 
11. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
12. Informes de Presidència 
13. Torn obert de paraules als alcaldes 
14. Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aproven les actes anteriors 4/2014, de data 31 de juliol de 
2014 i 5/2014 de 23 de setembre de 2014. 
 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
2. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ALÀS I CERC PER AL FINANÇAMENT DE L'OBRA DE 
LA CARRETERA DE VILANOVA DE BANAT  
 
El president presenta el contingut d’aquest punt i del punt sobre aprovació del projecte d’obres de 
forma conjunta. 
 
La Sra. Ribó, pregunta per l’execució de l’obra, essent respost pel president qui informa que la 
primera part que finança la Diputació de Lleida ja ha començat. 
 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACORD: CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ALÀS I CERC PER AL FINANÇAMENT DE 
L'OBRA DE LA CARRETERA DE VILANOVA DE BANAT 

Núm. exp. CNV 2014/26  
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant el seu Programa d'actuació Comarcal, i a través de les 
delegacions específiques atorgades per diferents Ajuntaments, assumeix en l'actualitat les 
competències relatives a accessos a nuclis de població, i estableix que l’ens executor d’aquesta obra 
serà el Consell Comarcal, preveient l’aportació d’un tant per cent del finançament per part dels 
ajuntaments. En concret l’Ajuntament d’Alàs i Cerc va signar conveni el 20/05/1994. 
 
L’estat deplorable de la carretera d’accés a Vilanova de Banat des d’Ortedó requereix l’inclusió 
d’aquesta obra en el Pla de Camins d’enguany, finançat pel PUOSC. 
 
Tenint en compte l’import de subvenció, s’ha consensuat amb l’Ajuntmaent una major aportació de 
la prevista inicialment als convenis de delegació de competències, i que es concreta segons el 
quadre següent: 
 

- Pressupost de l’obra :               150.000,00 € 
- Aportació Consell Comarcal (PUOIS 2012) :  99.561,50 € 
- Aportació Ajuntament:     50.438,50 €  

 
D’acord amb el disposat a l'article 67 de Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l'article 26-1-a) de la Llei 7/1985 de bases de 
Règim Local. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni específic que regula l’aportació de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc per 
aquesta obra concreta titulada “Desglossat núm. 1 del projecte de reforçament de ferm i millora del 
drenatge del camí municipal d’Ortedó a Vilanova de Banat, pk 4 + 100 a pk 5 + 960”, i amb els imports 
que consten a l’antecedent d’aquest acord. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL PROJECTE “DESGLOSSAT NÚM 1. REFORÇAMENT DEL FERM I 
MILLORA DEL DRENATGE DEL CAMÍ MUNICIPAL D'ORTEDÓ A VILANOVA DE BANAT. PK 
4+100 A PK 5+960. TERME MUNICIPAL D'ALÀS I CERC 

  Núm. exp. SEC 2014/7  

El Consell Comarcal té previst dur a terme l’obra següent amb el pressupost que hi consta. 
 
Atès que la Diputació de Lleida va aprovar, per Resolució núm. 190, de 26 de juny de 2014, la 
petició d’assistència tècnica per a la redacció del projecte i va encomanar la realització d’aquest 
treball al Servei de Vies i Obres, que l’ha presentat. 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT € 



 

 

Desglossat núm.1 Rreforçament del ferm i millora del drenatge del camí 
municipal d'Ortedó a Vilanova de Banat. PK 4+100 a PK 5+960. 

Alàs i Cerc 150.000,00 

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 

Primer. Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent i per l’import que hi consta. 

Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà 
aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals als respectius 
ajuntaments i al BOP. 

Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, terme municipal del qual se 
situa l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
4. COMPATIBILITAT DE TASQUES ANNA BESOLÍ CASTELLS 

Exp. Núm.: PER 2014/24  
 
La senyora Anna Besolí Castells que presta els seus serveis al Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
com Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, ha sol·licitat la compatibilitat per a l'exercici 
d'activitat al sector privat i en concret per realitzar de formadora en eines 2.0, xarxes socials i 
programes de gestió empresarial, i per altra part, de comercial i coordinadora d’una plataforma de 
màrqueting digital mòbil dirigida a empreses. 
 
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 a la senyora Anna Besolí Castells pel que fa referència a les 
activitats descrites. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la interessada i deixar-ne constància al seu expedient personal. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER A LA GESTIÓ DE L'ARXIU 
COMARCAL AMB EL DEPARTAMENT DE CULTURA: RATIFICACIÓ DE DECRET 

Exp. Núm.: CNV 2014/7  
 
El President del Consell Comarcal, en data de 1 de setembre de 2014, ha dictat el següent Decret i 
el qual es sotmet a ratificació: 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/147 
 
Aprovació de la clàusula de garantia del conveni per a la gestió de l'Arxiu Comarcal amb el 
Departament de Cultura. 
 
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. 
 
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€. 
 
En data 10 d’abril d’enguany es va aprovar aquest 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. 
 
En data 21 d’agost el Departament de Cultura ha tramès de nou la proposta de conveni de 
transferència modificada per la seva aprovació. 
 
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, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la modificació del 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. 
 
Tenint en compte també allò disposat al Decret 4/2014, pel qual s’estableixen mesures urgents per 
adaptar els convenis subscrits entre l’administració de la Generalitat i els ens locals a la disposició 
addicional 9ena. de la Llei 27/2014 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret 147/2014 esmentat. 
 
Segon. Constatar que en aquesta modificació s’inclou també la clàusula de garantia de 
finançament prevista al Decret 4/2014. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
6. ADDENDA AL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PEL TÈCNIC 
COMPARTIT DE JOVENTUT 

Exp. núm. CNV 2014/25 
 

Pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en data 16 d’abril de 2009, es va aprovar el Pla 
Comarcal de Joventut 2009-2012 amb la Generalitat de Catalunya i el Conveni de delegació de 
competències i activitats, aquest Pla ha estat prorrogat per part de la Direcció General de Joventut 
fins el 31.12.2014. 
 
Del Conveni signat amb la Direcció General de Joventut se’n desprèn la necessitat d’establir 
convenis amb els ajuntaments de la comarca, que disposin de plans locals de joventut i que hagin 
sol·licitat subvencions per a la seva implementació durant el 2013, per a poder executar i finançar les 
actuacions sobre el projecte de tècnic compartit que en ell es preveu. 
 
En aquest sentit, els ens locals que disposen d’aquests plans i que estan interessats en compartir el 
tècnic de joventut són els ajuntaments d’Oliana, Peramola, Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbó i 
Coll de Nargó, que desenvolupen els plans locals de forma individual, i els ajuntaments d’Alàs i Cerc, 
Arsèguel, Estamariu, Pont de Bar i Valls de Valira, que ho fan de forma mancomunada sota la 
coordinació de Valls de Valira, els Ajuntaments de la Vansa i Fórnols i Josa i Tuixén sota la 
coordinació del primer i els ajuntaments d’Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà sota la coordinació del 
primer. 
 
D’altra banda enguany es suma a aquesta addenda el Municipi de Valls d’Aguilar com a municipi de 
menys de 3000 habitants sense pla local de joventut que realitza actuacions de joventut. 
 
La contractació del tècnic compartit és responsabilitat del Consell Comarcal i les despeses 
corresponents s’han de distribuir entre tots els ens. 
 
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 al Conveni entre el Consell Comarcal i els ajuntaments indicats pel tècnic 
compartit de joventut 2014, i pels imports següents, segons criteri de població: 
 

Ens local Quota 
Ajuntament de Coll de Nargó 250,00 € 
Ajuntament d’Oliana 500,00 € 
Ajuntament de Montferrer i Castellbò 500,00 € 
Ajuntament de Peramola 250,00 € 
Ajuntament de Ribera d’Urgellet 500,00 € 
Comunitat d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu, Pont de Bar i Valls de Valira 250,00 € 
Comunitat de Vansa i Fórnols, Josa i Tuixén 250,00 € 
Comunitat de Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà 250,00 € 
Ajuntament de les Valls d’Aguilar 250.00€ 

Total 3.000,00 € 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Segon. Notificar aquesta resolució als ajuntaments de Coll de Nargó, Oliana, Montferrer i Castellbó, 
Peramola, Ribera d’Urgellet i Valls d’Aguilar, que desenvolupen els plans locals de forma individual, i 
a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc com a representant de la comunitat que agrupa els ajuntaments d’Alàs i 
Cerc, Arsèguel, Estamariu, Pont de Bar i Valls de Valira. A l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, com a 
representant de la comunitat que agrupa els ajuntaments de la Vansa i Fórnols i Josa i Tuixén. A 
l’Ajuntament d’Organyà, com a representant de la comunitat que agrupa els ajuntaments d’Organyà, 
Cabó i Fígols i Alinyà. 
 
 
7. MODIFICACIÓ I PRÒRROGA DEL CONVENI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT I ATENCIÓ PRECOÇ DE L’ALT URGELL - CDIAP 

Núm. Exp.:  CNV 2013/33 
 
L’any 2013 es va signar conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’any 2014, per tal de donar cobertura a les 
necessitats en el camp de l’atenció precoç dels infants de la comarca de l’Alt Urgell, d’acord amb la 
legislació de serveis socials. 
 
El conveni regula els compromisos de les parts, inclòs el pagament a satisfer per l’ICASS i la seva 
forma de justificació; el sistema de direcció i inspecció; el seu període de vigència (des de l’1 de 
gener fins al 31 de desembre de 2014, amb possibilitat de ser prorrogat expressament); 
l’establiment de les causes habituals de resolució anticipada; la salvaguarda de la protecció de les 
dades de caràcter personal d’acord la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre; la resolució de 
mutu acord de les discrepàncies que puguin sorgir o la seva remissió. 
 
En relació a la prestació dels serveis cal que el Consell Comarcal acordi signar una pròrroga per a 
l’any 2015, que inclourà modificacions en algunes de les clàusules. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2015 del conveni interadministratiu entre l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell pel servei del centre de desenvolupament infantil i 
atenció precoç. 
 
Segon. Aprovar les modificacions a incloure al Conveni amb pròrroga següents: 
 

- Modificació en relació al pacte segon de la clàusula tercer sobre el règim econòmic 
incorporar en compliment del Decret Llei 4/2014, pel qual s’estableixen mesures urgents 
per adaptar els convenis  subscrits entre l’administració de la Generalitat i els ens locals a 
la disposició addicional 9ena. de la Llei 27/2014 de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, 

- Modificació dels apartats 1.2. i l’apartat 2 de l’ANNEX 1 “Destinataris del servei d’atenció 
precoç”, sobre accés al servei d’atenció precoç incorporats en compliment del Decret 



 

 

45/2014 de modificació del Decret 261/2013 pel qual es regulen els serveis d’atenció 
precoç. 

 
Tercer. Instar el Departament a convocar una reunió del grup de treball, segons el pacte 6 del 
protocol addicional, per a l’anàlisi dels serveis d’atenció precoç que presten els ens locals. 
 
Quart. Autoritzar al President del Consell Comarcal a la signatura de l’esmentada pròrroga. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
 
 
8. RATIFICACIÓ DEL DECRET 2014/151 D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA I L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER LA 
GESTIÓ DE L’OFICINA JOVE DE L’ALT URGELL, ANY 2014 

Núm. exp. CNV 2014/25  
 
En data 10 de setembre de 2014 es va dictar el Decret de Presidència 2014/151 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/151 

Núm. Exp.: CNV 2014/24  
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA I L’AJUNTAMENT DE LA SEU 
D’URGELL PER LA GESTIÓ DE L’OFICINA JOVE DE L’ALT URGELL, ANY 2014 
 
S’ha rebut del Departament de Benestar Social i Família proposta de conveni per la gestió de 
l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, any 2014 que té per objecte establir les línies de col·laboració i 
cooperació mútua entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social 
i Família, Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a gestionar 
l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. 
 
Per aquesta col·laboració de l’any 2014 es preveu un finançament de 40.000 € pel Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i 5.000€ per l’Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
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 a l’article 66.1. de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell per a la gestió de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.  
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament a través de la Coordinació Territorial a Lleida de la 
Direcció General de Joventut.” 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria, amb 9 vots a favor dels membres presents de CiU, 
ERC i PP i amb l’abstenció del 6 vots dels membres presents del PSC-Progrés  s’acorda ratificar el 
Decret 151/2014. 
 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

9. SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A ALÀS - CEIP SANT ESTEVE. RATIFICACIÓ DE 
DECRET 154 
 
El president presenta el contingut de la proposta explicant que fins l’any passat aquesta escola 
rebia el servei de càtering de l’empresa IAUSA i que a partir d’ara inclouria tota la gestió. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del PSC-Progrés, pregunta els termes concrets del servei. 
 
Respon la Sra. Camps, gerent, qui explica que el servei a prestar serà com el que es fa a 
Castellciutat que també és d’aquesta ZER, i com en altres municipis. 
 
La Sra. Vidal posa de relleu que és interessant mantenir aquest servei a les escoles rurals per 
ajudar-les a què es mantinguin obertes. 
 
ACORD: SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A ALÀS - CEIP SANT ESTEVE. RATIFICACIÓ DE 
DECRET 154 
 
En data 24 de setembre de 2014 es va dictar el Decret de Presidència 2014/154 el tenor literal del 
qual és el següent: 

Núm. exp. PRS 2014/15 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/154 
 
Servei menjador escolar a Alàs - CEIP Sant Esteve 
 
Des del curs 2011-2012, i a sol·licitud de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, s’està prestant el servei de 
càtering pel menjador escolar de CEIP Sant Esteve d’Alàs.  
 
La primera setmana de setembre d’enguany, des de l’Ajuntament s’ha demanat que el servei que es 
prestava sigui ampliat al servei de monitoratge i de facturació, fent-se càrrec l’Ajuntament del dèficit 
que es generi, petició que s’ha registrat avui 19/09/2014 al Consell Comarcal. 
 
Atès que el Consell Comarcal, per conveni amb el Departament d’Ensenyament, té competències en 
matèria d’educació que inclou els menjadors escolars, 
 
Atès que l’article 249.2.c) 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, inclou, dins les formes de gestió directa de serveis, la 
prestació d'aquests a través de societat mercantil de capital 100 % públic. 
 
Vistos el Decret de la Generalitat 219/1989, d’1d’agost, de delegació de competències de la 
Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament, el Decret de la Generalitat 
160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador i el Conveni amb el 
Departament d'Educació de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport 
escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament de 22 de març de 1990. 
  



 

 

Vist l’article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya on es regula l’encàrrec de gestió. 
 
Vist l’article 3.g) dels estatuts d’IAUSA on es contempla la prestació de serveis d'interès comarcal 
que siguin competència del Consell Comarcal i de suport als ajuntaments. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Acceptar la sol·licitud de servei integral de menjador escolar per al CEIP d’Alàs a partir 
del curs 2014-2015, amb serveis de càtering, monitoratge i facturació, fent-se càrrec l’Ajuntament 
d’Alàs i Cerc del dèficit que es genera, des del primer dia de curs. 
 
Segon. Encomanar a IAUSA la gestió del servei de menjador escolar amb monitoratge per al CEIP 
d’Alàs a partir del curs 2014-2015. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc.” 
 
Sotmesa la proposta de 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 
 
 
10. CONCERTACIÓ DE PÒLISSES DE CRÈDIT PER TRESORERIA,  2015 
 

Exp. Núm.: INT 2014/21  
 
En data 31 de juliol d’enguany el Ple va acordar aprovar les bases i fer el tràmit amb les entitats 
bancàries per a la contractació de pòlisses de tresoreria de màxim 1 any i  fins a un màxim de 
1.200.000 €, havent-se cursat a totes les entitats amb oficina a la comarca. 
 
Fins a la data de 30/09/2014 s’han rebut un total  de dues ofertes, una de BBVA (reg.3748) per 
import màxim 500.000,00 €  i una de Caixabank (reg.3754) per import de 300.000,00 €. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Concertar amb l’entitat BBVA SA una operació de crèdit a curt termini amb les següents 
característiques: 
 
Import màxim..........................................: 500.000,00 € 
Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Euribor 90 +1,5 % 
Revisió …………………………………….:     Trimestral  
Comissió d'obertura................................: 0,5 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 0,50 % trimestral 
Modificació..............................................:    -- 
Excedit....................................................:    -- 
Formalització ..........................................: Intervinguda per la secretaria del Consell. 
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Segon. Concertar amb l’entitat Caixabank S.A. una operació de crèdit a curt termini amb les 
següents característiques: 
 
Import màxim..........................................: 300.000,00 € 
Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Euribor 90 + 1,25 % 
Revisió …………………………………….:     Trimestral  
Comissió d'obertura................................: 0,15 % 
Comissió d’estudi ..................................: 0,,10 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 0,55 % trimestral 
Formalització ..........................................: Notarial. 
 
Tercer. Fer constar explícitament:  
 

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

les d'aquesta naturalesa no supera ni superarà en cap moment el 30 % dels 
recursos liquidats per a operacions corrents de l'exercici de 2013. 

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

 
Quart. Trametre informació del crèdit que es formalitzi a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en termini i forma regulats 
a la normativa vigent sobre tutela financera de les entitats locals. 
 
Cinquè. Facultar el Sr. Jesús Fierro i Rugall, president, amb DNI núm. 41078325-A, per tal que, en 
nom i representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual 
corresponent. 
 
 
11. 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 135 al 169 de 2014 compresos entre els dies 31 de juliol de 2014 fins la data 
d’avui. 

 Resolucions: núm 32 al 44 de 2014 compresos entre els dies 31 de juliol de 2014 fins la 
data d’avui. 

 
 
12. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 



 

 

El president informa en primer lloc de l’inici de les obres de conservació i manteniment de camins 
que es van contractar i que estan finançades pel Departament de Territori i Sostenibilitat, que 
inclou una part per accessos a pistes d’esquí. 
 
En segon lloc informa de la sol·licitud tramitada pels plans d’ocupació del SOC (ara programa 
Treball i Formació), en què tenim garantits 13 treballadors i un coordinador, i pel qual s’han 
demanat un total de 21 treballadors responent a les propostes que van arribar dels ajuntaments de 
la comarca. 
 
A continuació informa sobre l’acabament del termini de sol·licituds d’ajuts Leader que s’han 
presentat al Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i que hi ha hagut unes 30 sol·licituds d’entre les 
quals 4 són d’entitats locals (ajuntaments). Sobre el mateix informa del nou període de 
programació 2014-2020, en què en una reunió amb el Director General de Desenvolupament Rural 
s’ha comunicat que a partir del març es preveu que ja hi haurà nova convocatòria un cop definides 
les estratègies, i que pel que fa al nostre territori sembla que hi haurà menys dotació econòmica i 
que s’ampliarà la zona Leader a tots els municipis de Cerdanya, la qual cosa implicarà que 
l’estratègia del grup haurà de ser més important. En relació a la proposta que des dels Grups 
d’Acció locals es podessin gestionar altres fons europeus com FSE o FEDER no se’n sap res més. 
 
En quart lloc informa que està obert el termini per a la presentar pliques per la licitació dels 
aprofitaments forestals que es fa de forma conjunta a través del Consell Comarcal per diversos 
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades. 
 
Per acabar el president recorda que el proper Ple ordinari està previst pel dia 18 de desembre i 
que enlloc de l’horari de tarda tindria lloc a la 1h. del migdia. 
 
 
13. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES 
 
L’alcalde d’Oliana, Sr. Sala Muntada, demana per l’inici de les obres de la carretera de les Anoves 
al TM d’Oliana, i respon al president que començaran en breu i s’acabaran abans d’acabar l’any. 
 
Aprofita també per comunicar que l’1 de novembre tindrà lloc la Fira de Tots Sants d’Oliana i 
convida als presents a la seva assistència. 
 
L’alcalde d’Organyà, Sr. Fiol, anuncia la celebració de la Fira de Sant Andreu d’Organyà el 
novembre. 
 
L’alcalde d’Estamariu, Sr. Navinés, informa que aquest cap de setmana és Festa Major a 
Estamariu i convida als assistents a participar del programa de festes, fent esment especial del 
concert del Pont d’Arcalís del diumenge a la tarda. 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha cap prec ni pregunta 
 
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   
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