
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE 2014/7 
Caràcter: Ordinari 
Data: Dijous, 18 de desembre de 2014 
Durada: De les 13:20 a les 14:05 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Ricard Pérez Llordés, vice-president tercer  
 Sra. Rosa Andorrà Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera  
 Sra. Maria Carme Ribó Domenjó, consellera  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera  
 Sr. Pere Millàs Casals, conseller  
 
Assisteix com a secretària i fedatària:  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària acc. 
 
També hi assisteix: 
 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 
 Sr. Josep Xavier Camps Torrens,  vice-president primer  
 Sr. Pere Navinés Planes,  vice-president segon  
 Sr. Pere Artigues Alrich,  conseller  
 Sr. Antoni Fiol Colomar,  conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez,  conseller  
 Sra. Montserrat Ramoneda Ballester,  consellera  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 Sr. Jordi Sala Solans,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
 
Il·lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 



 

 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Esmena a l'acta del Ple de 12-06-2014  

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 

3. Modificació de crèdits 5/2014 
4. Concertació d’un préstec Caixabank SA 
5. Operacions de tresoreria 2015 
6. Pròrroga del pressupost de 2014 per a l'anualitat 2015 
7. Informe de morositat del tercer trimestre de 2014 
8. Adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera comarcal 2014. Ratificació de Decret 
9. Pla estratègic de subvencions 
10. Modificació de l'ordenança fiscal del Telecentre- CETAP 
11. Conveni amb la Diputació de Lleida per la recaptació executiva de la taxa per la prestació 

del servei d'atenció domiciliària 
12. Conveni amb la Diputació de Lleida d'encàrrec de gestió de serveis d'assistència tècnica 

informàtica 
13. Conveni per a la Governança Radioelèctrica 
14. Ratificació del Decret d'esmena dels percentatges de l'addenda de conveni amb l'AOC 
15. Adscripció del Consorci Segre Rialb i modificació d'estatuts 
16. Adscripció del Consorci AUGEMA i modificació d'estatuts 
17. Adscripció del Consorci Alt Urgell XXI i modificació d'estatuts 
18. Adscripció del Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya i modificació d'estatuts 
19. Adscripció del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell i modificació d'estatuts 
20. Sol·licitud per a ser administració actuant de l'EDAR 2015 i sol·licitud d'ajut 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

21. Conveni de col·laboració per a la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu 
22. Conveni de col·laboració pel Camí dels Bons Homes 
23. Ratificació del decret d'entrega de premis del Concurs d'Emprenedors 
24. Declaració de BCIL del pont i aqüeducte de Boixadera 

 
25. Moció millora C-14 al Congost dels Tres Ponts 
26. Donar compte dels decrets de Presidència i de les resolucions de Gerència  
27. Informes de Presidència 
28. Torn obert de paraules als alcaldes 
29. 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 l’acta anterior 6/2014, de data 9 d’octubre de 
2014. 
 
 
2. MODIFICACIÓ D’ACORD A L’ACTA DEL PLE 12-06-2014 

Núm. exp.: SEC 2010/25  



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
Consta a l’acta del Ple de 12-06-2014, aprovada per Ple de 31/07/204, el literal següent al paràgraf 
3r dels antecedents de l’acord: 
 
L’any 2013 s’ha dissolt el patró Enerforest Alt Urgell SL que a la data de dissolució tenia pendent 
d’aportar l’import de 7.500 € de la seva aportació al capital fundacional. 
 
Revisat l’expedient s’ha detectat una incoherència en la seva redacció i hauria de dir : 
 
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. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar l’esmena a l’acta que consta a l’antecedent. 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
 
3. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2014 

Núm. exp. INT 2014/30  
   
En la Comissió de Govern de data 3 de juny de 2014 i la de 3 de juliol de 2014, es van aprovar 
respectivament les modificacions de crèdit números 2 i 3, en la modalitat d’ampliació de crèdit. 
Aquestes ampliacions de crèdit fan referència a increments de partides de despesa del pressupost 
vigent, definida a les Bases com a ampliables. Donat que és requisit addicional a les esmentades 
modificacions, el fet que els ingressos han de ser reconeguts amb caràcter previ a la modificació, 
fet que no es produeix, és necessari anul·lar les modificacions esmentades en la seva modalitat 
d’ampliació, i generar-les com a suplements de crèdits.  
 
Alhora s’ha d’incrementar el pressupost per incorporar majors subvencions generades durant 
l’exercici, i realitzar transferències de crèdits dins de la mateix programa econòmic. 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 
Amb la necessitat d’atendre despeses per les que no existeix suficient consignació en el 
Pressupost, despeses que no poden ser demorades pel proper exercici, aquesta Presidència 
conforme amb el disposat en l’article 177 de TRLRHL i el RD 500/1990, de 20 d’abril, considera 
necessària l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del següent expedient de suplements 
de crèdit: 
 

Núm.  P. ingrés Denominació Import 
P. 

despesa 

1 45080 
D.Territori Sostenibilitat. Manteniment 
camins 174.000,00 454.21000 



 

 

2 75060 D. Agricultura. ENPE 8.754,35 170.62700 
3 45080 IDAPA. Ajuts senderisme 3.015,39 170.62700 
4 45002 D. Benestar Social. Centre Obert estiu 8.552,78 230.16100 
5 45002 D. Benestar Social. Centre Obert estiu 4.103,47 230.16000 
6 45002 D. Benestar Social. Centre Obert estiu 4.232,75 230.22706 

   
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 202.658,74  

 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 
Hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, la consignació pressupostària 
existent és insuficient o no ampliable i hi ha partides que poden minorar-se.  
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

432.22706 Accions promoció 
turística comarca 

16.000,00 5.000,00 11.000,00

230.46701 Transf.consorcis.CAPAU 378.407,95 2.500,00 375.907,95

 
Total baixes de crèdits: 7.500,00 € 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva 

432.46706 Consorci Segre Rialb 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

230.78000 Fund.Integra Pirineus 7.500,00 2.500,00 10.000,00 

 
Total altes de crèdits:  7.500,00 € 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Anul·lar els expedients de les modificacions de crèdit números 2 i 3, de suplements de 
crèdit, per tràmit no adient. 
 
Segon. Aprovar la modificació de suplements de crèdit i transferències de crèdit amb les 
aplicacions pressupostàries i imports indicats, així com el seu finançament. 
 
Tercer. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que tinguin per 
convenient. 
 
Quart. Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

4. CONTRACTACIÓ D’UN PRÉSTEC AMB CAIXABANK SA 
 Núm. exp. INT 2014/29  

 
El Ple del Consell Comarcal de data 21 de desembre de 2010 va aprovar la formalització d’un 
préstec amb Caixabank S.A., per import de 643.500,00 €, destinat a cobrir el desfasament 
temporal de cobrament de subvencions per l’execució de l’obra “Centre de Serveis de l’Alt Urgell 
(fase 2 i 3). El pagament  de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit restava 
garantida específicament amb subvencions del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, subvencions PUOS-2011 i PUOS-2012 i del Departament de Política Territorial de la 
Generalitat, per imports de 330.000,00, 147.500,00 i 166.000,00 respectivament. 
 
A data d’avui, resta pendent de cobrar 170.000,00 € de les subvencions previstes i el venciment 
del préstec és a la data de 31 de desembre de 2014, per la qual cosa es fa palesa la necessitat de 
realitzar un nou préstec fins al cobrament de la subvenció i amortitzar-lo definitivament. 
 
Per part de l’entitat Caixa Bank, s’ha fet proposta inicial de finançament d’aquest nou préstec amb 
les següents condicions màximes pendents de ratificació per part de l’entitat bancària : 
 

- Import: 170.000,00 € 
- Termini carència: 18 mesos  
- Tipus d’interès: màxim Euríbor + 2 % 
- Revisió tipus: trimestral 
- Comissió d’obertura: 0,50 % 
- Intervenció: notarial 

 
Tenint en compte que aquestes condicions serien les màximes a assumir pel contracte de préstec, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la concertació d’un préstec per finançar el pendent de cobrament de la subvenció 
de la inversió del Centre de Serveis de l’Alt Urgell, per import de 170.000,00 € amb les condicions 
màximes que consten a l’antecedent d’aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar aquesta concertació a la Direcció General d’Economia i Finances.  
 
 
5. OPERACIONS DE TRESORERIA 2015 
 
El president presenta el contingut de la proposta fent esment que encara queda marge de 
contractació de pòlissa de tresoreria. 
 
Demana la paraula el Sr. Millàs del Partit Popular i para esment en la condició del tipus d’interès 
proposat d’Euribor més 4un 4.5% que li sembla molt alt. Demana si no es trobaria cap altre entitat 
disposada a formalitzar pòlissa. 
 



 

 

Respon el president, Sr. Fierro, explicant que a es va enviar a totes les entitats bancàries amb 
oficina a la comarca i que no hi ha més ofertes. 
 
La Sra. Vidal pel grup del PSC- progrés demana quin és el nivell d’ús de les pòlisses. 
 
Respon la Sra. Camps, gerent, informant que lís habitual està sobre uns 950.000 € d’import 
disposat i que en aquest moment aquest import es reparteix entre tres pòlisses. 
 
El president explica que amb el tema dels pagaments el Consell Comarcal té el problema de 
dependència dels ingressos per part de la Generalitat, i per tant es necessita la pòlissa. 
 
La Sra. Vidal pregunta si el pendent d’ingrés es correspon amb els 950.000 € de disposat, essent 
respost pel president informant que el pendent d’ingrés supera els 2 milions d’euros. El president 
manifesta compartir la opinió sobre el fet que és una pòlissa cara però és necessària per poder fer 
front als pagaments de la millor manera possible. 
 
ACORD: 
 
OPERACIONS DE TRESORERIA 2015 

Núm. exp.: 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 
1.200.000,00 €, havent-se cursat a totes les entitats amb oficina a la comarca. 
 
S’ha rebut una oferta de Bankia SA per import de 150.000,00 €. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Concertar amb l’entitat Bankia SA una operació de crèdit a curt termini amb les següents 
característiques: 
 
Import màxim..........................................: 150.000,00 € 
Modalitat.................................................: Operació de tresoreria  
Termini ...................................................:     Un any 
Tipus d'interès sobre el saldo disposat...: Euríbor 90 + 4,5 % 
Revisió …………………………………….:     Trimestral  
Comissió d'obertura................................: 1 % 
Comissió no disponibilitat ......................: 0,60 % trimestral 
Modificació..............................................:    -- 
Excedit....................................................:    -- 
Formalització ..........................................: Intervinguda per la secretaria del Consell. 
 
Segon. 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. 

 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Tercer. 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. 
 
Quart. 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. 
 
 
6. PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DE 2014 PER A L'ANUALITAT 2015 
 
La Sra. Camps, gerent, presenta el contingut de la proposta de pròrroga del pressupost del 2014 
per l’exercici 2015, amb la voluntat que el Ple del mes de febrer es pugui presentar l’aprovació del 
pressupost 2015. 
 
La Sra. Vidal del grup del PSC-Progrés, demana que abans del nou pressupost es passi un 
esborrany i es pugui debatre. 
 
La Sra. Camps passa còpia de la proposta de pròrroga pressupostària als conselleres presents, i 
posa de relleu que, com l’any passat, es faran les reunions que calguin abans de presentar el 
pressupost a l’aprovació plenària. 
 
ACORD: 
 
PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DE 2014 PER A L'ANUALITAT 2015 

 Núm. exp.: INT 2014/28  
 
Per Decret de Presidència de data 2 de desembre de 2014 s’inicia l’expedient per l’aprovació del 
pressupost prorrogat. 

La Secretaria ha emès informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per prorrogar 
per a l’any 2015 el Pressupost comarcal actualment en vigor. 
 
La Intervenció, en data 2 de desembre de 2014, ha proposat el contingut del pressupost prorrogat 
per l’exercici següent. 
 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació 
aplicable, i l’alcalde procedeix a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 21.4, paràgraf 
segon, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
i, atesa la impossibilitat, abans del 31 de desembre, de complir els tràmits necessaris perquè el 
Pressupost del proper exercici entri en vigor el dia 1 de gener de 2015, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 



 

 

Primer. Prorrogar el pressupost 2014 fins a l’aprovació definitiva del pressupost 2015. 
 
Segon. Ajustar la pròrroga a la normativa referent a l’estabilitat pressupostària i financera vigent. 
 
 
7. INFORME DE MOROSITAT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014 

Núm. exp.: 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. 
 
 
8. ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA COMARCAL 2014. 
RATIFICACIÓ DE DECRET 

Núm. exp.: INT 2014/33  
 
En data 4 de desembre de 2014 el president del Consell Comarcal ha dictat el següent Decret 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/211 
 
Adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Comarcal 2014 
 
En una època, com l’actual, de grans dificultats financeres pel món local, la Diputació de Lleida 
prioritza davant de qualsevol altra consideració el seu paper de suport als consells comarcals. Així 
el Ple de la Diputació celebrat el dia 27 de novembre de 2014 va aprovar el “Conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida per al desenvolupament del 
Pla extraordinari d’assistència financera comarcal” al qual la Diputació de Lleida hi destina la 
quantitat de 6.460.951,23 euros. 
  
Amb aquesta mesura la Diputació de Lleida es compromet a fer front immediatament a les 
necessitats financeres dels consells comarcals del territori, derivades de les obligacions 
reconegudes per la Generalitat de Catalunya a data 30 de setembre de 2014. El Conveni regula, 
doncs, les condicions en què la Diputació efectuarà l’adquisició d’aquests crèdits als consells 
comarcals que ho sol·licitin, el procediment de rescabalament per part de la Generalitat a la 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Diputació perquè aquesta recuperi l’import que haurà satisfet prèviament. El crèdit susceptible de 
ser inclòs en aquest Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014 prové del Fons de 
Cooperació Local. 
  
Per tal de poder formalitzar la cessió d’aquests drets de crèdit de la corporació en favor de la 
Diputació de Lleida i efectuar la posterior liquidació, la Diputació ha facilitat un document en el qual 
consta l’import de les obligacions que a dia d’avui té la Generalitat de Catalunya amb la corporació 
pel concepte de Fons de Cooperació Local. 
  
Per la qual cosa 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Adherir-se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, 
amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Comarcal 2014. 
 
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Lleida un pagament per import de 478.262,72 € €, per compte 
dels crèdits que aquest Consell Comarcal té amb la Generalitat de Catalunya corresponents al 
Fons de Cooperació Local (FCL)-comarques en data de 30 de setembre de 2014, d’acord amb el 
conveni subscrit. 
 
Tercer. En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, el Consell Comarcal transmet els 
drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per 
quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a 
aquesta Diputació. 
 
Quart. El Consell Comarcal destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Comarcal 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes 
d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda la seva ratificació. 
 
 
9. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL PERÍODE 2015-2016 
 
La Sra. Camps, gerent, presenta el contingut del Pla estratègic de subvencions. 
 
La Sra. Vidal del PSC-Progrés, demana si en pot tenir una còpia, 
 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL PERÍODE 2015-2016 
 

 Núm. exp.: INT 2014/31  
 
De conformitat amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, els 
òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposin l'establiment de 
subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els 



 

 

objectes i efectes que pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva 
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.  
 
El pla estratègic de subvencions es configura com un instrument programàtic, de planificació de 
polítiques públiques, mancat de caràcter normatiu i el contingut del qual no crea drets ni 
obligacions, quedant la seva efectivitat condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies 
de subvenció, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Així es desprèn dels articles 10 a 15 
del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, 
preceptes que no tenen caràcter bàsic, segons la seva Disposició Final Primera. 
 
Per part de la gerència del Consell Comarcal s’ha redactat el Pla Estratègic que comprèn la 
totalitat de les subvencions que planteja establir el Consell Comarcal durant el període 2015-2016 
per a cadascuna de les àrees d'actuació que es descriuen a l’expedient.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal per al període 2015-2016. 
 
 
10. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL DEL TELECENTRE- CETAP 
 

Núm. exp.: INT 2014/32  
 
Des del 14 de febrer de 2002, el Consell Comarcal té establerta la taxa per la prestació del servei 
per l’ús del CETAP i Telecentre, que es regeix per l’ordenança fiscal número 6. El Ple del Consell 
Comarcal de 26 de juliol de 2012, va aprovar la darrera modificació de l’ordenança fiscal número 6 
per l’ús del CETAP i Telecentre. 
 
S’ha posat de manifest la necessitat de modificar l’article 4. Quantia, per incorporar nous espais i 
alguns nous conceptes de material, i la Comissió informativa corresponent de data 09/12/2014 n’ha 
informat favorablement. 
 
Atès el disposat als articles 20 i següents, segons els quals constitueix el fet imposable de les 
taxes la utilització del domini públic local així com la prestació de serveis públic o realització 
d’activitats de competència local. 
 
Atès el disposat als articles 15 a 19 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa al 
procediment, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6: “Ordenança fiscal per a 
l’ús del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu-Telecentre“, i les tarifes que queden fixades 
en les quanties que s'expressen en el text de les ordenances que resten incorporades a l'expedient, 
amb el següent text que s’incorpora: 
 
Article 4. Quanties 
 

SERVEI CONCEPTE IMPORT TAXA € 
Àrea empresarial Espai 7 (al mes) 196,00 
 Espai 8 (al mes) 154,00 
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Material CD ( per unitat) 0,50 
 DVD ( per unitat) 0,90 
 Funda CD o DVD (per unitat) 0,10 

 
Segon. Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
11. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA DE LA 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 

 Núm. exp.: INT 2014/34  
 

El Ple del Consell Comarcal en sessió de data 20 de desembre de 2012, va aprovar el conveni 
amb la Diputació de Lleida per la recaptació executiva de les taxes números 3, 6, 8 i 9, 
corresponent al servei de teleassistència, CETAP – Telecentre, transport social adaptat i transport 
escolar no obligatori. 
 
S’ha fet palesa la necessitat d’ampliar la delegació a la taxa número 7, Ordenança reguladora de la 
taxa per la prestació del servei d’atenció domiciliària. 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de marc, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres entitats locals en 
quin territori estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que els corresponguin.  
 
Els Estatuts de l’Organisme Autònom recullen com a funcions la recaptació els recursos i quotes 
d’altres corporacions de dret públic i altres entitats dins l’àmbit d’actuació de la Diputació de Lleida i 
tenint en compte la naturalesa d’entitat de dret públic del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el seu 
àmbit territorial dins l’àmbit territorial de la Diputació de Lleida. 
 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins 
el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç 
o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat 
preveu la normativa local aplicable. 
 
Tenint en compte tant les taxes com els preus públics, la devolució d’ingressos indeguts i devolució 
obligades de subvencions per descertificació o revocació d’ajuts son ingressos de dret públic. 
 
Tenint en compte que la delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que 
haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de 
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que 
s’acordi, i essent conforme a dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret 



 

 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni i delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que 
aquest Consell Comarcal, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de 
Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels 
ingressos de Dret Públic que s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions 
i la vigència que s'estableixen en el present acord: 
Recaptació en via executiva de tributs (taxes i preus públics) revocacions de subvencions i 
pagaments indeguts de subvencions, i que es concreten en les següents  
 
OF núm. 7: Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
 
Segon. CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ 
1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per liquidació 
d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o Preus Públics que 
s'esmenten en l’apartat primer del present acord, i les revocacions d’ajuts i subvencions així com la 
recaptació de pagaments indeguts de subvencions que comprèn quantes actuacions conté la 
gestió recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents: 
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les 
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe. 
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles. 
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en executiva. 
d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les. 
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació. 
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les actuacions 
conduents a aquest fet. 
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor 
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors. 
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 
j) Autoritzar i presidir les subhastes. 
k) Acordar la suspensió del procediment. 
l) Entaular terceries de domini i de millor dret. 
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la 
seva inscripció en els Registres Públics. 
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per un 
òrgan de la Diputació de Lleida. 
 
Tercer. OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL 
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a guardar la 
tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en voluntària, entre les quals es 
poden detallar les següents: 
a) Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o d’ingrés directe. 
b) Aprovació del calendari de cobrança. 
c) Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en cas de 
liquidacions d’ingrés directe. 
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d) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
e) Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança. 
f) Dictar la providència de constrenyiment. 
g) Confeccionar el plec de càrrecs. 
 
Quart. CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ 
1) El CONSELL COMARCAL delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en 
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte 
d'aquest acord de delegació. 
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a l'Ordenament Local 
i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així 
com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació 
Provincial en ús de la seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de 
Règim Local. 
3) Per a l'exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida 
percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’article 6è epígraf 4 de  
la vigent Ordenança Fiscal núm. 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 176, de 18 de desembre 
de 2008) en els terme següents:: 
- El 7,5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10 %. 
- El 15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %. 
- 100 % dels interessos a favor de l’ajuntament. 
- 100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5,10 o 2 0 %)  a favor de l’ajuntament 
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la 
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin al Consorci. 
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament. 
5) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint 
la compensació econòmica de l’apartat 3). En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una 
entrega a compte corresponent al 85 % de la recaptació en procediment executiu del trimestre 
anterior. 
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà al Consorci el compte 
de recaptació, integrat per la següent documentació: 
- Resum de la gestió de cobrament en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés directe. 
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament. 
- Prèvia petició del Consorci, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o de 
pendent. 
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que 
s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui 
coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns. 
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta 
rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les 
garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que 
intervinguin en la gestió del servei. 
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del 
present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent 
documentació: 



 

 

a) Providència de constrenyiment. 
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals. 
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del 
Departament d'Informàtica de la Diputació de Lleida. 
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així com 
fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així 
com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província. 
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de cobrament 
periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe. 
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, execucions 
subsidiàries i altres supòsits. 
 
Cinquè. ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA 
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir del 
dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial corresponent, 
restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti 
expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'altre amb una antelació no inferior als 
sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga. 
 
Sisè. Notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva part es procedeixi a l'acceptació 
de la delegació aquí conferida. 
 
Setè. Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es publicarà 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a 
coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 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. 
 
 
12. CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
INFORMÀTICA A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

Núm. exp.: CNV 2014/30  
 
Per tal de garantir els drets dels ciutadans reconeguts a l’article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i poder desenvolupar les competències 
previstes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regulador de les bases de règim local, 
fent ús de sistemes informatitzats i d’accés electrònic, el Consell Comarcal requereix d’un suport 
tècnic extern que li permeti una gestió informatitzada de les seves funcions i de les relacions amb 
els ciutadans.  
 
La Diputació de Lleida, en exercici de les seves competències de cooperació local, disposa dels 
mecanismes tècnics i lògics suficients per tal de facilitar qualsevol gestió que requereixi 
l’assistència tècnica i informàtica als ens locals.  
 
El Consell Comarcal ha considerat d’interès l’oferiment de la Diputació i rebre l’assistència tècnica 
necessària per dur a terme el compliment de les seves competències, i en concret pel que fa 
referència a la Gestió tributària i al Registre d’Entrades i Sortides, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el conveni amb la Diputació de Lleida, amb els apartats següents: 

1. Gestió tributària 
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4.  Registre d’Entrades i Sortides de la clàusula primera.  
 
Segon.  Facultar el president per a la signatura del conveni i tots els tràmits que requereixi. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Diputació. 
 
 
13. CONVENI AMB EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ PER A LA GOVERNANÇA RADIOELÈCTRICA 

Núm. exp.: CNV 2014/28  
 
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (en 
endavant CTTI) és l’ens responsable de la planificació tècnica i de l’establiment de les directrius de 
gestió i d’explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions que corresponen a la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb les disposicions contingudes a la Llei 15/1993, de 28 de 
desembre, de creació del CTTI. 
 
El 16 de juny de 2005 la Generalitat de Catalunya, el CTTI i el Consorci Localret van signar un 
conveni de col·laboració per a la implantació d’una xarxa (en endavant, projecte SMRF) d’equips 
de monitoratge per mesurar els nivells de camp electromagnètic (en endavant, equips de 
monitoratge) provinent de les estacions base de telefonia mòbil. En data 10 de març de 2009, les 
parts van subscriure un nou conveni per donar continuïtat al projecte SMRF. 

La política de la Governança Radioelèctrica té com a principal objectiu coordinar les polítiques en 
matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per tal 
de millorar l’accés de la ciutadania a les xarxes de comunicacions sense fils i les seves activitats 
socioeconòmiques, fomentant un desplegament d’aquestes xarxes que sigui suficient, ordenat, 
sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient i procurar així que la ciutadania 
obtingui el màxim benefici de la societat de la informació.  

La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Unió Europea, a través de l'instrument de 
cofinançament LIFE, ha adquirit 50 equips portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic 
de radiofreqüència i els ha cedit a 50 ajuntaments, perquè puguin realitzar mesures en aquests 
municipis i vetllar que els nivells mesurats siguin inferiors als nivells màxims permesos indicats per 
la normativa vigent. 
 
En el marc del projecte SMRF, a la comarca de l'Alt Urgell es van instal·lar 2 equips de 
monitoratge 
 
És voluntat de les parts ampliar el marc de col·laboració dins de la política de la Governança 
Radioelèctrica entre el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el CTTI, per a la cessió al Consell 
Comarcal d’un equip portàtil per realitzar mesures puntuals del nivell de camp electromagnètic a 
del Consell Comarcal 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 



 

 

Primer.  Aprovar el conveni per a la Governança Radioelèctrica entre el Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell i el CTTI, per a la cessió al Consell Comarcal d’un equip portàtil per realitzar mesures 
puntuals del nivell de camp electromagnètic 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de 
la Generalitat de Catalunya 
 
 
14. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ESMENA DELS PERCENTATGES DE L'ADDENDA AL 
CONVENI AMB L'AOC 

Núm. Exp.: CNV 2014/18  
 
El President del Consell Comarcal, en data de 12 de novembre de 2014, va dictar el següent 
Decret, el qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/188 
 
Esmena dels percentatges de l'addenda al conveni amb l'AOC 
 
El Ple del Consell Comarcal en data 31 de juliol de 2014 va 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, vigent 
fins a 31 de desembre d’enguany. 
  
En data 14/8/2014 es va signar conveni entre ambdues entitats, per a la col·laboració en la 
prestació de serveis d’assistència tècnica a les administracions locals de la comarca mitjançant la 
utilització de les TIC.  
 
En data 31/10/2014 el Consorci ha comunicat l’error en la transcripció de l‘Annex I que és la 
següent 
 

 
 
Per la qual cosa 
 
HE RESOLT: 
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Primer. Aprovar l’esmena de l’Annex 1 tal com es reflecteix als antecedents.  
 
Segon.  Donar compte al Ple en la propera sessió per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
15. ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI SEGRE RIALB I MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 
 

Núm. exp.: SEC 2014/12  
 
La disposició transitòria 6ena. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, introdueix una disposició addicional vintena a la Llei  de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, inclou un mandat dirigit a tots els consorcis creats abans del desembre de 2013 per adaptar 
els seus estatuts al nou règim jurídic previst abans del 31/12/2014 
 
Aquest nou règim preveu que els estatuts de cada consorcio determinin l’ Administració pública a 
la que estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer. 
 
Per part del Consorci Segre Rialb s’ha rebut escrit en data 24/11/2014 pel qual es fa saber la 
intenció de prendre l’acord d’adscripció d’aquest consorci en data 12/12/2014, però no s’ha pogut 
fer la reunió. Ara per ara, està previst que l’òrgan competent Consorci acordi en data de demà 
19/12/2014 l’adscripció d’aquest Consorci a la Diputació de Lleida i aprovi així mateix la 
modificació d’estatus corresponent i el text refós dels mateixos que consta a l’expedient, i la 
proposta de la qual és la següent: 
 
Article 5 Seu social del Consorci Segre Rialb  
Es modifica el redactat. 
 
El Consorci mantindrà el seu domicili a les dependències de l’Ajuntament de Tiurana, Plaça de l’Alzinera s/n 
(comarca de la Noguera) i domicili de representació a les dependències de l’Ajuntament d’Oliana, Plaça de la 
Reguereta s/n. (Consell Comarcal de l’alt Urgell). Això, no obstant, per acord de la Junta de Govern, aquest 
domicili pot ser canviat.” 
 
Article 10  Funcions del president  
Es suprimeix el 2on paràgraf. Queda així: 
 
El President es el responsable tècnic de la gestió i Administració del consorci , es nomenat per la Junta de 
Govern i ha d’actuar d’acord amb les directrius de la Junta de Govern i les instruccions del president o 
vicepresident 
 
Article 13 Personal del consorci  
Es modifica el redactat.  
 



 

 

El personal al servei del Consorci Segre Rialb podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una 
reassignació de llocs de treball de les administracions participants al Consorci, el seu regim jurídic serà el de 
l’administració pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per a 
llocs de treball equivalents a aquella. 
 
Article 14  Regim econòmic financer 
S’afegeixen dos paràgrafs. Queda com segueix: 
 
El règim econòmic financer del Consorci és el que estableix la normativa vigent per als ens locals en matèria 
pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics 
 
L’adscripció del Consorci a una de les administracions consorciades, d’acord amb la Disposició addicional  
20 de la Llei 30/1992, determina la subjecció  al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 
l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció a la Llei orgànica 20/2012, de 27 d‘abril 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
El control intern dels actes susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de 
fons i valors, serà exercit per qui tingui encomanades les funcions d’intervenció del Consorci, essent 
competència i responsabilitat de l’administració d’adscripció dur a terme l’auditoria dels comptes anuals. El 
Consorci forma part del pressupost consolidat i s’ha d’incloure en el compte general de l’administració 
pública d’adscripció” 
 
Capítol V Aprovació, modificació, separació i dissolució del Consorci  
Es modifica el títol  
 
Article 18 
Se suprimeix el segon paràgraf que passa a ser el nou redactat de l’article 19  
 
Article 19  
Es deixa sense efecte el redactat anterior. El nou redactat queda com segueix: 
 
La modificació d’aquests estatuts ha de ser aprovada per la junta de Govern del consorci i posteriorment 
ratificada  per totes les entitats consorciades, amb les mateixes formalitats que per l’aprovació 
 
Article 20  
Es deixa sense efecte el redactat anterior. Queda de la següent forma:  
 
Els ens consorciats poden separar-se del Consorci en qualsevol moment. L’entitat que vulgui separar-se ho 
haurà de manifestar per escrit i comunicar- ho a la Junta de Govern,  
 
L’exercici del dret de separació per part de qualsevol entitat consorciada, implicarà la dissolució del 
Consorci, a menys que la Junta de Govern, per majoria simple, decideixi la seva continuïtat i segueixin 
pertanyent al Consoci dues administracions públiques. Si és l’entitat consorciada a la qual consta adscrit el 
Consorci, la que exercita el dret de separació, la Junta de Govern haurà de decidir, en el seu cas, a més de 
la continuïtat del Consorci, a quina de les entitats consorciades  quedarà adscrit, de conformitat amb els 
criteris establerts a la Llei. 
  
La quota de separació corresponent a l’entitat consorciada que es separi, es calcularà amb termes anàlegs 
als de la quota de liquidació que es regula a l’article 21.  
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, si aquesta 
resulta positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota resulta negativa, 
 
Article 21 
S’afegeix amb el següent redactat: 
 
El Consorci es dissoldrà en els supòsits següents:  
      -- Quan  hagi complert les finalitats previstes en aquests Estatuts. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

      --  Per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum assenyalat a l’article 19 d’aquests Estatuts. 
      -- Quan s’exerciti el dret de separació per part de qualsevol entitat consorciada i la Junta de Govern no 
acordi la seva continuïtat. 
 
La dissolució del Consorci implicarà la seva liquidació i extinció. La Junta de Govern nomenarà un liquidador  
que formularà la proposta de liquidació. 
 
La quota de liquidació es calcularà per a cada entitat d’acord amb la participació en el saldo resultant del 
patrimoni net derivat de la liquidació. 
 
Capítol VI  Adscripció 
S’afegeix aquest Capítol i article següent: 
 
Article 22 
 
El Consorci queda adscrit a la Diputació de Lleida  d’acord amb el que disposa Disposició addicional 20a de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sost Disposició Addicional  
 
Disposició addicional 
S’afegeix la següent disposició: 
 
En el cas de dissolució del Consorci, el personal funcionari i laboral provinent de les Administracions o 
entitats consorciades incorporats al Consorci Segre Rialb reingressaran  a les seves administracions d’origen 
d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 

Considerant que la modificació dels Estatuts exigeix acord plenari adoptat per la majoria absoluta 
de nombre legal de Regidors, per així establir-ho l’article 47.2. g)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 

Considerant que els acords plenaris l'aprovació dels quals exigeixi majoria absoluta del nombre 
legal de membres hauran de ser informats prèviament per la Secretaria, i tots aquells que suposin 
despesa o afectin als ingressos, a més per la Intervenció municipal, per així exigir-ho l’article 
54.1.b)  del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l’article 173  del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre -ROF-. 

De conformitat amb els informes de la Secretaria i de la Intervenció, en conseqüència per majoria 
absoluta, s’acorda 

Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar l’adscripció del Consorci Segre Rialb a la Diputació de Lleida. 
 
Segon. Aprovar la modificació dels Estatuts que consta a l’antecedent d’aquest acord. 
 



 

 

Tercer. Delegar a al Consorci la tramitació conjunta de l’expedient amb la publicació dels edictes 
corresponents al BOP i al DOGC. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Consorci Segre Rialb.  
 
 
16. ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AUGEMA I MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 
 

Núm. exp.: SEC 2014/13  
 
La disposició transitòria 6ena. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, introdueix una disposició addicional vintena a la Llei  de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, inclou un mandat dirigit a tots els consorcis creats abans del desembre de 2013 per adaptar 
els seus estatuts al nou règim jurídic previst abans del 31/12/2014 
 
Aquest nou règim preveu que els estatuts de cada consorcio determinin l’administració pública a la 
que estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer. 
 
Tenint en compte que l’article 9 dels Estatuts del Consorci que preveu que el càrrec de president 
del Consorci recau de forma permanent en el President del Consell Comarcal o conseller en qui 
delegui, i tenint en compte en aquest sentit el que disposa la Disposició addicional 20 ena. de la 
Llei 30/1992 esmentada, l’Assemblea General del Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient ( 
AUGEMA), de data 24/09/2014, ha acordat la seva adscripció al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i 
ha aprovat inicialment la modificació dels seus estatus, i en concret de l’article 1 al qual s’hi ha 
introduït un paràgraf per fer constar aquesta decisió que literalment diu. 
 
Art. 1.5 : Adscriure el Consorci al Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

Considerant que la modificació dels Estatuts exigeix acord plenari adoptat per la majoria absoluta 
de nombre legal de Regidors, per així establir-ho l’article 47.2. g)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 

Considerant que els acords plenaris l'aprovació dels quals exigeixi majoria absoluta del nombre 
legal de membres hauran de ser informats prèviament per la Secretaria, i tots aquells que suposin 
despesa o afectin als ingressos, a més per la Intervenció municipal, per així exigir-ho l’article 
54.1.b)  del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l’article 173  del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre -ROF-. 

De conformitat amb els informes de la Secretaria i de la Intervenció, en conseqüència per majoria 
absoluta, s’acorda 

Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar l’adscripció del Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient (AUGEMA) al 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Aprovar la modificació dels estatuts per adaptació a la Llei en els termes següents: 
Incloure el paràgraf 5 a l’article 1 del literal següent: 
 
Article 1. paràgraf 5 : Adscriure el Consorci al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
Tercer. Delegar la tramitació conjunta de l’expedient de modificació dels Estatuts, als efectes de 
tramitar la informació pública al Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient (AUGEMA) 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Consorci AUGEMA. 
 
 
17. ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI ALT URGELL XXI I MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 

 
Núm. exp.: SEC 2014/14  

 
La disposició transitòria 6ena. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, introdueix una disposició addicional vintena a la Llei  de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, inclou un mandat dirigit a tots els consorcis creats abans del desembre de 2013 per adaptar 
els seus estatuts al nou règim jurídic previst abans del 31/12/2014 
 
Aquest nou règim preveu que els estatuts de cada consorcio determinin l’ Administració pública a 
la que estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer. 
 
Tenint en compte que l’article 9 dels Estatuts del Consorci que preveu que el càrrec de president 
del Consorci recau de forma permanent en el President del Consell Comarcal o conseller en qui 
delegui, i tenint en compte en aquest sentit el que disposa la Disposició addicional 20 ena. de la 
Llei 30/1992 esmentada, l’Assemblea General del Consorci Alt Urgell XXI, de data 16/12/2014, ha 
acordat la seva adscripció al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i ha aprovat inicialment la 
modificació dels seus estatus, i en concret de l’article 1 al qual s’hi ha introduït un paràgraf per fer 
constar aquesta decisió que literalment diu. 
 
Art. 1.5 : Adscriure el Consorci al Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

Considerant que la modificació dels Estatuts exigeix acord plenari adoptat per la majoria absoluta 
de nombre legal de Regidors, per així establir-ho l’article 47.2. g)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 

Considerant que els acords plenaris l'aprovació dels quals exigeixi majoria absoluta del nombre 
legal de membres hauran de ser informats prèviament per la Secretaria, i tots aquells que suposin 
despesa o afectin als ingressos, a més per la Intervenció municipal, per així exigir-ho l’article 
54.1.b)  del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l’article 173  del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre -ROF-. 

De conformitat amb els informes de la Secretaria i de la Intervenció, en conseqüència per majoria 
absoluta, s’acorda 

Primer.  Acceptar l’adscripció del Consorci Alt Urgell XXI (CAU XXI) al Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell. 



 

 

 
Segon.  Aprovar la modificació dels estatuts per adaptació a la Llei en els termes següents: 
Incloure el paràgraf 5 a l’article 1 del literal següent: 
 
Article 1. paràgraf 5 : Adscriure el Consorci al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Tercer. Delegar la tramitació conjunta de l’expedient de modificació dels Estatuts, als efectes de 
tramitar la informació pública al Consorci Alt Urgell XXI.  
 
Quart. Comunicar aquest acord al Consorci Alt Urgell XXI. 
 
 
18. ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI GAL ALT URGELL CERDANYA I MODIFICACIÓ 
D’ESTATUTS 

Núm. exp.: SEC 2014/15  
 
La disposició transitòria 6ena. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, introdueix una disposició addicional vintena a la Llei  de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, inclou un mandat dirigit a tots els consorcis creats abans del desembre de 2013 per adaptar 
els seus estatuts al nou règim jurídic previst abans del 31/12/2014. 
 
Aquest nou règim preveu que els estatuts de cada consorci determinin l’ Administració pública a la 
que estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer. 
 
Tenint en compte que l’article 9 dels Estatuts del Consorci que preveu que el càrrec de president 
del Consorci recau de forma permanent en el President del Consell Comarcal o conseller en qui 
delegui, i tenint en compte en aquest sentit el que disposa la Disposició addicional 20 ena. de la 
Llei 30/1992 esmentada, l’Assemblea General del Consorci  GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC), de 
data 09/12/2014, ha acordat la seva adscripció al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i ha aprovat 
inicialment la modificació dels seus estatus, i en concret de l’article 1 al qual s’hi ha introduït un 
paràgraf per fer constar aquesta decisió que literalment diu: 
 
Art. 1.5 : Adscriure el Consorci al Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

Considerant que la modificació dels Estatuts exigeix acord plenari adoptat per la majoria absoluta 
de nombre legal de Regidors, per així establir-ho l’article 47.2. g)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 

Considerant que els acords plenaris l'aprovació dels quals exigeixi majoria absoluta del nombre 
legal de membres hauran de ser informats prèviament per la Secretaria, i tots aquells que suposin 
despesa o afectin als ingressos, a més per la Intervenció municipal, per així exigir-ho l’article 
54.1.b)  del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l’article 173  del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre -ROF-. 

De conformitat amb els informes de la Secretaria i de la Intervenció, en conseqüència per majoria 
absoluta, s’acorda 
 
Primer.  Acceptar l’adscripció del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC), al Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Segon.  Aprovar la modificació dels estatuts per adaptació a la Llei en els termes següents: 
Incloure el paràgraf 5 a l’article 1 del literal següent: 
 
Article 1. paràgraf 5 : Adscriure el Consorci al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Tercer. Delegar la tramitació conjunta de l’expedient de modificació dels Estatuts, als efectes de 
tramitar la informació pública al Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC), 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Consorci.  
 
 
19. ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE L’ALT URGELL I 
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS. 

  Núm. exp.  SEC-2014-16  
 
La disposició transitòria 6ena. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, introdueix una disposició addicional vintena a la Llei  de la 
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, inclou un mandat dirigit a tots els consorcis creats abans del desembre de 2013 per adaptar 
els seus estatuts al nou règim jurídic previst abans del 31/12/2014 
 
Aquest nou règim preveu que els estatuts de cada consorcio determinin l’administració pública a la 
que estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer. 
 
Tenint en compte que l’article 9 dels Estatuts del Consorci que preveu que el càrrec de president 
del Consorci recau de forma permanent en el President del Consell Comarcal o conseller en qui 
delegui, i tenint en compte en aquest sentit el que disposa la Disposició addicional 20 ena. de la 
Llei 30/1992 esmentada, està previst que l’Assemblea General del Consorci del proper dilluns 
22/12/2014, acordi la seva adscripció al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i n’aprovi la modificació 
dels seus estatus, i en concret de l’article 1 al qual s’hi ha introduït un paràgraf segon per fer 
constar aquesta decisió, i s’ha incorporat l’acrònim CAPAU per a la denominació del Consorci al 
paràgraf primer, amb la redacció literal de l’article complet tal com segueix:. 
 
Art. 1  
Amb la denominació de Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) es constitueix 
un consorci en el qual participen l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell. 

El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell està adscrit al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.  

Considerant que la modificació dels Estatuts exigeix acord plenari adoptat per la majoria absoluta 
de nombre legal de Regidors, per així establir-ho l’article 47.2. g)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 

Considerant que els acords plenaris l'aprovació dels quals exigeixi majoria absoluta del nombre 
legal de membres hauran de ser informats prèviament per la Secretaria, i tots aquells que suposin 



 

 

despesa o afectin als ingressos, a més per la Intervenció municipal, per així exigir-ho l’article 
54.1.b)  del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i l’article 173  del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre -ROF-. 

De conformitat amb els informes de la Secretaria i de la Intervenció, en conseqüència per 
unanimitat dels membres presents que representa la majoria absoluta, s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar l’adscripció del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), al 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Aprovar la modificació dels estatuts per adaptació a la Llei en els termes que consten a 
l’antecedent d’aquest acord. 
 
Tercer. Delegar la tramitació conjunta de l’expedient de modificació dels Estatuts, als efectes de 
tramitar la informació pública al Consorci  d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU). 
 
Quart. Comunicar aquest al Consorci. 
 
 
20. SOL·LICITUD PER A SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L'EDAR 2015 I SOL·LICITUD 
D'AJUT 

Núm. Exp.: SUB 2014/24  
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del Director de l’ACA, de 11 de juny de 2014, amb clau 
d’expedient AF14000055.   
 
Quant a la previsió de despeses ordinàries per a l’any 2015 es preveu seguir amb la reducció i 
contenció de la despesa que sigui estrictament indispensable per al bon funcionament del sistema 
de sanejament, incloent el manteniment de la despesa energia elèctrica, de la despesa en 
personal laboral, el manteniment general de l’EDAR de Montferrer i equips i de les 3 estacions de 
bombament (Arfa, Alàs i Aravell) i col·lectors en alta; la realització de l’extracció de fangs dins de la 
partida de residus sòlids i la realització despeses indirectes mínimes indispensables. Resulta així la 
següent proposta d'explotació per a l'any 2015: 
 
Despeses directes, indirectes, reposició i millores de sanejament en l’àmbit del 
CCAU 

324.849,12 € 

 
S’informa que està pendent la liquidació definitiva corresponent a l’any 2014. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Acceptar l’atribució de l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a 
administració actuant per a l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2015.  
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 324.849,12 més IVA, segons el desglossament 
previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR 
de Montferrer per al 2015. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte l’establert al 
PSARU en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder atendre el creixement previst 
al Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de la Seu d’Urgell. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
21. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA TROBADA AMB ELS ACORDIONISTES DEL 
PIRINEU 

Núm. exp.: CNV 2014/27  
 
S’informa els assistents que des de l’any 1976 se celebra la Trobada amb els Acordionistes del 
Pirineu de manera ininterrompuda: en una primera etapa al poble d’Arsèguel i, a partir de la dècada 
dels 90, també en d’altres poblacions de l’Alt Urgell i de fora de la comarca. La Trobada consisteix en 
un intercanvi de músiques tradicionals d’arreu d’Europa i de diversos països d’Amèrica, a través de 
concerts i de tallers, que tenen l’acordió com a instrument principal.  
 
La Trobada amb els Acordionistes del Pirineu és el festival de música popular i tradicional més antic 
de Catalunya, i en el decurs dels anys ha esdevingut un festival de referència al món, havent establert 
pactes de col·laboració mútua amb d’altres entitats similars d’Europa i Amèrica, com és el conveni 
establert entre el Carrefour Mondial de l’Accordéon de Mogmagny (Quèbec-Canadà) i l’Associació 
Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu, entitat que organitza i gestiona el festival de referència. 
 
La Trobada amb el Acordionistes del Pirineu ha tingut el suport, a part del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, que hi col·labora des de el seus inicis; de la Diputació de Lleida i del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
L’any 2016 aquesta Trobada amb els Acordionistes del Pirineu arriba a la seva 40ena. edició  
 
Per tal de regular les obligacions de cada part, cal que les parts signin un conveni que reguli les 
relacions entre elles, i que va ser presentat a la Comissió informativa de Promoció i Serveis al territori 
de data 09/12/2014. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’esborrany del Conveni de col·laboració per la Trobada amb els acordionistes del 
Pirineu amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs i Associació Arsèguel i els acordionistes del Pirineu. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i a l’Associació Arsèguel i els 
Acordionistes del Pirineu, junt amb l’esborrany del conveni. 
 
 
22. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CONSELLS COMARCALS DE L’ALT 
URGELL, DEL BERGUEDÀ, DE LA CERDANYA, DEL PALLARS SOBIRÀ, DEL SOLSONÈS I 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER A LA GESTIÓ DEL CONSELL 
REGULADOR DEL CAMÍ DELS BONS HOMES 



 

 

 
Núm. exp.: CNV 2014/31  

 
El Camí dels Bons Homes és un producte turístic que consisteix en un itinerari entre el Santuari de 
Queralt (Berga) i el Castell de Montsegur, seguint els camins que als segles XII i XIII van esdevenir 
rutes de migració dels càtars en el seu exili de França. 
 
El Camí dels Bons Homes constitueix una eina de desenvolupament econòmic de les àrees 
geogràfiques esmentades i que per tant la seva promoció i conservació són assumptes d’interès 
comú de les entitats que subscriuen el present conveni. 
 
L’objectiu d’aquest Conveni és establir les bases i requisits pel correcte funcionament del Consell 
Regulador dels Bons Homes, entitat que aglutina els diferents agents públics i privats implicats en 
el projecte, i les condicions de la col·laboració entre les parts signants mitjançant la definició i 
execució d’un pla d’accions específic per tal de garantir la promoció Camí dels Bons Homes. 
 
Els consells comarcals de l’Alt Urgell, del Berguedà, de la Cerdanya, del Pallars Sobirà i del 
Solsonès, assumeixen la tutela de la denominació Camí dels Bons Homes i la participació en 
l’entitat que vetlla per la seva correcta utilització, promoció i conservació: el Consell Regulador del 
Camí dels Bons Homes 
 
Els signants realitzaran una encomana de gestió durant els anys 2015 i 2016 a l’entitat Agència de 
Desenvolupament del Berguedà. 
 
La participació dels consells comarcals esmentats en el Consell Regulador del Camí dels Bons 
Homes es formalitza a partir d’una aportació anual de 3.000,00 € pel 2015 i la mateixa quantitat pel 
2016. 
 
D’acord amb l’article 112 de la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 
Públiques i d’acord amb l'article 8, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els consells comarcals de l’Alt Urgell, del 
Berguedà, de la Cerdanya, del Pallars Sobirà i del Solsonès i l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, per a la participació en el Consell Regulador del Camí dels Bons Homes. 
 
Segon.  Notificar aquest acord totes les parts signatàries. 
 
 
23. CONCURS D’EMPRENEDORIA : RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDENCIA 2014/204   
 

Núm. exp.: PRS 2014/11  
 
El President del Consell Comarcal, en data de 1 de desembre de 2014, ha dictat el següent Decret, 
el qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2014/204 
 
Resultats del guanyador del Concurs d'emprenedoria  
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en col·laboració amb el CEEI Lleida Alt Urgell, l’Ajuntament de 
la Seu d’Urgell, el Consorci Alt Urgell Cerdanya i el programa Catalunya Emprèn del Departament 
d’Empresa i Ocupació van convocar el Primer concurs d’emprenedoria del CETAP, 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, adreçat a joves que 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 
podien participar aquelles empreses de nova creació (menys d’un any de la seva constitució) amb 
raó social a la comarca 
 
El Ple del Consell Comarcal 31 de juliol de 2014 va aprovar les bases del concurs.   
 
En data 27 de novembre en va reunir el jurat constituït per a la valoració dels plans d’empresa 
admesos al concurs  
 
El jurat, després d’analitzar i debatre les propostes presentades, va valorar molt positivament 
cadascun del projectes presentats i com a resultat de la puntuació va proclamar guanyadors els 
següents: 
 

- 1r. AULA 2.0 de Adoración Medina Albós 
- 2n. TERRELLÓ de Carlos Guàrdia Carbonell 

 
A banda, atès el caràcter innovador del projecte, el jurat acorda fer una menció especial o accèssit 
al projecte Integral Bites de Federico Sauret, que consistirà en 6 mesos de lloguer gratuït al Viver 
d’Empreses de l’Alt Urgell al CETAP. 
 
Per la qual cosa 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Atorgar els premis del Concurs d’emprenedoria als projectes següents: 
 

- 1r. AULA 2.0 de Adoración Medina Albós 
- 2n. TERRELLÓ de Carlos Guàrdia Carbonell 

 
Segon. Atorgar un accèssit al projecte  Integral Bites de Federico Sauret 
 
Tercer. Fer constar que la Comissió de Govern assignarà els despatxos corresponents als 
guanyadors.” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda la seva ratificació. 
 
 
24. DECLARACIÓ DE BÈ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DEL PONT I AQÜEDUCTE DE 
BOIXADERA DEL MUNICIPI DE CABÓ 

Núm. exp.: BCL 2014/5  



 

 

 
L’Ajuntament de Cabó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local del Pont i aqüeducte 
de Boixadera, titularitat del mateix Ajuntament. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un element d’una certa excepcionalitat pel fet d’integrar en un 
sol element un pont i un aqüeducte construït amb posterioritat, ja que no trobem conjunts similars a 
la resta de la comarca de l’Alt Urgell. Igualment, es destaquen els valors paisatgístics i històrics del 
pont, tant per la seva importància de cara al viari tradicional de la vall de Cabó com per la seva 
integració en un espai molt específic del riu de Cabó.  
 
La Llei 9/1993, 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 Pont i aqüeducte de Boixadera. 
 
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 l’Ajuntament de Cabó. 
 
 
25. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA C14 AL CONGOST DELS TRES PONTS 
 
El president presenta el contingut de la proposta de Moció, que ha esdevingut de Presidència, 
sobre la millora de la C-14 al congost dels Tres Ponts. 
 
El Sr. Millàs, del Partit Popular, manifesta el seu acord amb la proposta tot i que la considera poc 
concreta, doncs sabent que son 21 milions d’euros d’inversió i tenint en compte les economies 
actuals de la Generalitat és molt fluixet demanar que “tant aviat com ho permetin les finances ....” 
es faci la inversió. 
 
El president, Sr. Fierro, entén aquesta reflexió però considera que l’important és que s’acabi el 
projecte i es facin les actuacions de manteniment perquè precisament el punt on hi ha hagut els 
despreniments no és on es preveu fer el túnel. 
 
La Sra. Vidal, del grup del PSC-Progrés, recorda que de fet s’haurien de passar les mocions amb 
les convocatòries del Ple per poder-les llegir amb calma, cosa que no s’ha fet. A partir d’aquí i 
veient el text, està d’acord amb la manifestació feta pel Sr. Millàs i qualifica el text de “light” i de 
poc insistent. Creu que no n’hi ha prou en dir que en primer lloc el projecte es faci el 2015 sinó que 
s’ha de demanar que es doti de partida pressupostària per fer el projecte i si cal per fer una 
primera fase, així com demanar que es facin mesures correctores immediates pels despreniments, 
ja que per sort no s’ha fet mal ningú, però podria passar. 
 
El president s’excusa pel fet que no s’hagi tramès la moció amb la convocatòria, i proposa una 
modificació en la part dels acords. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
Feta l’esmena a la proposta els assistents hi estant d’acord. 
 
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA C14 AL CONGOST DELS TRES PONTS 
 

Núm. exp.: PRS 2014/17  
 
El Grup de Convergència i Unió va presentar una moció sobre la millora de la C-14 al pas pel 
congost dels Tres Ponts, amb motiu dels importants lliscaments de terres i pedres que se 
succeeixen en aquest tram. Presentada a la Comissió informativa de Governació, Cooperació 
Municipal i Serveis al Territori es va acordar la conveniència que aquesta moció sigui presentada 
per tots els grups polítics com una moció de Presidència del Consell Comarcal.  
 
Atès el text literal de la Moció que diu el següent:   
 
“Atès que la carretera C14 és la principal via d'accés a la comarca de l'Alt Urgell. 
Atès que el nombre de vehicles diaris que circulen per aquesta via és molt elevat. 
Atès que, malgrat les inversions fetes a finals dels anys 90 i principis dels anys 2000 van millorar 
molt significativament la via, especialment en els punts del Túnel de Montant i el tram entre Coll de 
Nargó i Oliana. 
Atès que en els darrers temps s'han produït despreniments de pedra a la zona del Congost dels 
Tres Ponts que han provocat accidents greus. 
Atès que el Govern de la Generalitat està redactant un projecte executiu de túnel a l'alçada del 
congost dels Tres Ponts. 
Es presenta els següents acords: 
Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a finalitzar el projecte executiu del túnel dels Tres 
Ponts a la C-14 durant el primer trimestre del 2015 i executar-lo tan aviat com ho permetin les 
finances de la Generalitat de Catalunya. Mentre no es pugui executar, estudiar i realitzar 
immediatament mesures provisionals que millorin la seguretat de la carretera en aquest punt. 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.  
 
Un cop debatut entre els presents i sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres 
presents, s’acorda: 
 
Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a finalitzar el projecte executiu del túnel dels Tres 
Ponts a la C-14 durant el primer trimestre del 2015 i instar la seva prioritat absoluta per executar-lo 
tan aviat com ho permetin les finances de la Generalitat de Catalunya. Mentre no es pugui 
executar, estudiar i realitzar immediatament mesures provisionals que millorin la seguretat de la 
carretera en aquest punt. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.  
 
 



 

 

26. 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. 170 al 212 de 2014 compresos entre els dies 9 d'octubre de 2014 fins la 
data d’avui. 

 Resolucions: núm. 45 al 60 de 2014 compresos entre els dies 9 d' octubre de 2014 fins la 
data d’avui. 
 

 
27. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa de les últimes subvencions rebudes aquest 2014 que s’acabaran de 
desenvolupar durant el 2015, del SOC: 
 

- Treball i Formació: participació de 16 treballadors més 1 coordinador 
- Inseridor laboral per perceptors de la Renda mínima d’inserció: participació de 30 persones 
- Joves per l’Ocupació: participació de 20 joves 

 
En l’últim Ple abans d’acabar l’any, el president aprofita per felicitar el Nadal amb agraïment als 
consellers i als treballadors del Consell Comarcal per la feina feta, i expressa el desig de felicitat en 
les festes de Nadal. 
 
 
28. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES 
 
No hi ha cap paraula demanada. 
 
 
29. 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 
    
 


