
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2015/1 
Caràcter: Ordinari 
Data: Dijous, 19 de febrer de 2015 
Durada: De les 20:00 a les 21:00 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. Pere Artigues Alrich, conseller  
 Sr. Eduard Vives Espuga, conseller  
 Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller  
 Sra. Monserrat Ramoneda Ballester, consellera  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 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. Pere Navinés Planes,  vice-president segon  
 Sr. Antoni Fiol Colomar,  conseller  
 Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez,  conseller  
 Sr. Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 Sr. Jordi Sala Solans,  conseller  
 
Alcaldes presents: cap 
 
S’incorporen durant la sessió:  Sr. Pere Millàs Casals, conseller 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 



 

 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
2. Conveni amb els ajuntament per a la liquidació del cànon de control de vessaments amb els 

municipis servits pel sistema de sanejament de l'EDAR de Montferrer 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

3. Contracte model de comodat per cessió de documentació de particulars per ser gestionada 
a l’Arxiu Comarcal 

4. Declaració de BCIL del Molí de Boixadera 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

5. Conveni per al projecte pilot d'emprenedoria i ocupació jove rural "A l'Alt Urgell també pots 
començar..." 

6. Aprovació dels plecs de condicions per a la contractació del servei de transport escolar a la 
comarca de l’Alt Urgell 

7. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
Punts inclosos per urgència: 

8. Suport al CAUC per a la presentació de sol•licitud de selecció de GAL pel desenvolupament 
local participatiu en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-
2020 i compromís de col·laboració pel finançament : ratificació de decret. 

9. Donar compte dels Decrets de presidència i de les Resolucions de gerència 
Punt posposat 

10. Pressupost 2015 i plantilla de personal 
11. Informes de Presidència 
12. Torn obert de paraules als alcaldes 
13. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
En començar la sessió el president proposa alterar l’ordre de debat i votació dels punts inclosos a 
l’ordre del dia en tant que el Sr. Millàs ha comunicat que arribarà tard per raons personals i voldria 
ser present al punt sobre aprovació del Pressupost i plantilla de personal. Sotmès a la consideració 
dels consellers presents tots ells accepten l’alteració d’ordenació en els punts de l’ordre del dia, 
posposant-se el debat i acord previst al punt 2n. esmentat pel final, i que serà el punt 10è. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aproven l’acta anterior 7/2014, de data 18 de desembre 
de 2014. 
 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 

2. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS PER A LA REPERCUSSIÓ DEL CANON DE 
CONTROL D’ABOCAMENTS DE LA CHE. 

Exp. Núm.: CNV/2015/3 
IMA 2015/1  

 
L’article 113 del Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la 
Ley de Aguas estableix que els abocaments al domini públic hidràulic estaran gravats amb una 
taxa destinada a l’estudi, control, protecció i millores del medi receptor de cada conca hidrogràfica, 
que s’anomenarà cànon de control d’abocaments, del qual en seran subjectes passius el qui portin 
a terme l’abocament. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
Pel que fa a la Conca del Segre, que pertanys a la Confederació Hidrogràfica del Ebre, ens qui 
gestiona el cànon esmentat, i pels abocaments que es fan a la Estació Depuradora d’aigües 
Residual (EDAR) de Montferrer, que recull i tracta les procedents de diferents nuclis dels municipis 
d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbó, Ribera d’Urgell i la Seu d’Urgell, per a l’anualitat 2013, liquidat 
a 31/12/2014  s’ha liquidat un import per aquest concepte de 23.142,00 €, càlcul que es fa en 
bàsicament tenint en compte els metres cúbics d’aigua per habitant. 
 
El Consell Comarcal és l’administració actuant als efectes de la gestió d’aquesta EDAR. Fins l’any 
2011 va ser l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) qui es va fer càrrec del pagament d’aquest cànon. 
Un cop l’ACA ha deixat de finançar-lo, son els municipis, que tenen la competència en 
subministrament d’aigua potable, i que després genera el residu, qui s’ha de fer càrrec d’aquest 
cànon. Així doncs, s’ha de revertir-se als ens locals, els qui,  si així ho consideren podran 
considerar aquest cànon com una despesa per a la gestió d’aquest subministrament. 
 
Els serveis tècnic comarcal han fet el càlcul de repercussió d’aquest cànon sota el criteri de 
nombre d’habitants per nuclis afectats, amb el següent resum: 
 

- Ajuntament de Ribera d’Urgellet :   262,78 € 
- Ajuntament d’Alàs i Cerc :    350,88 € 
- Ajuntament de Montferrer i Castellbò :      1.289,87 € 
- Ajuntament de la Seu d’Urgell :         21.238,98 € 

 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb els ajuntament de la Seu d’Urgell. Alàs i Cerc, Montferrer i 
Castellbò i Ribera d’Urgellet, per a la liquidació de l’import del cànon d’abocament de la 
Confederació Hidrogràfica del Ebre, 
 
Segon.  Notificar aquest acord als ajuntaments afectes amb còpia del conveni per tal que puguin 
procedir a la seva aprovació. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 

3. CONTRACTE MODEL DEL COMODAT PER CESSIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE 
PARTICULARS PER SER GESTIONADA A L’ARXIU COMARCAL 

 
El president explica el contingut del contracte de comodat proposat com a cessió, en aquest cas de 
documentació, fotografies i altres, per a ser usat. 
 
El Sr. Payerols pregunta a quin tipus de documentació va adreçat aquest tipus de cessions. 



 

 

 
El president respon que a documentació en qualsevol format i de qualsevol tipus, sempre que 
tingui rellevància i interès per l’Arxiu comarcal. 
 
Acord 
 
CONTRACTE MODEL DEL COMODAT PER CESSIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE PARTICULARS 
PER SER GESTIONADA A L’ARXIU COMARCAL 
 

Exp. Núm.: CPR 2015/1  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, mitjançant l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, pot garantir la  
preservació, consulta, accés i difusió de la documentació i fotografies que es vulguin cedir en 
comodat, d’acord amb el que estableix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents i la 
legislació catalana sobre la matèria.  
 
A aquests efectes en data 28 de desembre de 2012 el Consell Comarcal va signar conveni amb el 
Departament de Cultura i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Urgell. 
 
Per tal d’agilitar el dipòsit per part de particulars de documentació i fons fotogràfic de particulars 
amb l’objectiu de preservar-lo com a patrimoni documental, que d’altre manera difícilment es faria, 
es proposa l’aprovació d’un contracte model de comodat, així com la delegació a la presidència 
comarcal de l’aprovació dels contractes individualitzats per a cada una de les cessions. 
 
A aquests efectes s’ha redactat un contracte model que estableix les obligacions de les parts 
signatàries i que s’adjunta en annex a aquest acord. 
 
Atès el disposat als article 1.741 a 1.752 del Codi Civil 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Contracte model de cessió de documentació en comodat del Consell Comarcal 
amb particulars. 
 
Segon.  Delegar al president del competències i facultats per aprovar i signar els contractes de 
comodat concrets i individualitzats per a cada cessió. 
 
 

4. DECLARACIÓ DE BCIL DEL MOLÍ DE BOIXADERA 
Exp. Núm.: BCL 2015/1  

 
L’Ajuntament de Cabó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local del Molí de 
Boixadera, propietat de Josefa Farràs i Obiols. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un dels últims testimonis a la vall de Cabó de l’economia 
d’autoabastiment que havia caracteritzat les famílies pageses durant molts segles i el bon estat del 
conjunt que reforça el seu valor testimonial. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local el Molí 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 la Sra. Josefa Farràs Obiols i a l’Ajuntament de Cabó. 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 

5. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER AL 
PROJECTE PILOT D’EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ JOVE RURAL “A L’ALT 
URGELL TAMBÉ POTS COMENÇAR...”  

 
El president dóna la paraula al Sr. Ricard Pérez, qui presenta el contingut del Conveni. Aquest fa 
èmfasi en la possibilitat que es dóna als joves per poder acabar formant-se 
 
Acord 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER AL 
PROJECTE PILOT D’EMPRENEDORIA I OCUPACIÓ JOVE RURAL “A L’ALT URGELL TAMBÉ 
POTS COMENÇAR...”  

Exp. Núm.: CNV 2015/1  
 
En data 24 de novembre de 2010, es va signar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Social i Ciutadania (actual 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, el qual ha estat vigent fins al 31 de desembre de 2013. 
 
El projecte d’emprenedoria i ocupació jove rural: “A l’Alt Urgell també pots començar ...” és un 
projecte pilot gestat a iniciativa dels serveis de joventut del Consell Comarca de l’Alt Urgell, i que 
s’ha organitzat a través de l’Oficina Jove Alt Urgell. Aquest projecte s’adreça als 10 joves pre-
seleccionats i que tenen entre 21 a 34 anys titulats universitaris i/o en cicles formatius de grau 
superior.  
 
L’abast temporal projecte és des del 15 de novembre de 2014 fins el 31 de maig del 2015, i es pot  
allargar aquesta data en funció de les pràctiques en empreses. 
 
Per tal de fixar exactament la forma de col·laboració de les dues entitats en aquest àmbit, cal 
signar un conveni que ho reguli . 



 

 

 
L’Ajuntament de la Seu ha aprovat la subscripció a l’esmentat conveni mitjançant Decret núm. 
36/2015 de 21 de gener d’enguany.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regula el “projecte d’emprenedoria i ocupació jove rural: “A l’Alt 
Urgell també pots començar ...” subscrit amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.  
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 
 
6.APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ 
DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR. 
 
El president presenta la proposta de contracte de concessió per la gestió de servei públic de 
transport escolar que es desglossa en dos contractes, un pels que han d’utilitzar vehicles de més 
de 9 places i que té tres lots amb 14 línies, i un altre pels que han d’utilitzar vehicles de fins a 9 
places.  
 
Acord 
 
6.1.APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ 
DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR de més de 9 places 

Exp. Núm.: CPO 2015/1  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell presta el servei de transport escolar obligatòria a la comarca per 
delegació de competències del Departament d’Educació des de l’any 1989 en què es van crear els 
Consells Comarcals. 
 
El contracte de gestió de serveis públics que en aquell primer moment estava contractat 
directament per part dels serveis territorials del Departament competent en aquell moment i des 
d’aquell moment s’han anat fent contractacions per cursos escolars. 
 
L’any 2007 es va fer un procés de contractació de la gestió del servei públic del transport escolar 
per a cinc anys amb pròrrogues màximes de tres anys i en aquest moment la gestió del servei es 
troba en el segon any de pròrroga d’aquell contracte. 
 
Ara es planteja la conveniència de convocar la licitació del servei públic de transport escolar per un 
termini de 7 cursos escolar amb possibilitat de prorroga de fins a 3 cursos més i amb inici al proper 
curs (2015-2016). 
 
Atès que és un contracte en la seva execució temporal serà plurianual és competència del Ple, i 
atès el disposat a l’article 8, 132 i 133, i 275 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,  
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria absoluta amb 8 vots a favor dels membres presents de 
CiU i els 4 vots d’abstenció dels membre presents de PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els expedients de contractació per procediment obert i concurs com a contractes 
de gestió de serveis públics el transport escolar comarcal. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Segon. Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques  per a la contractació de la 
gestió del servei públic següent: 
 
CPO- 2015-01 : Transport escolar lots que necessiten vehicles de mes de 9 places 
 
Tercer. Delegar la tramitació l’acord d’adjudicació i la resta de competències per a la gestió 
d’aquest contracte a la Comissió de Govern com a òrgan de contractació, i al president les de 
l’adjudicació definitiva per a la formalització. 
 
 
6.2.APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ 
DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR AMB VEHICLES DE MENYS DE 9 PLACES 

Exp. Núm.: CPO 2015/2  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell presta el servei de transport escolar obligatòria a la comarca per 
delegació de competències del Departament d’Educació des de l’any 1989 en què es van crear els 
Consells Comarcals. 
 
El contracte de gestió de serveis públics que en aquell primer moment estava contractat 
directament per part dels serveis territorials del Departament competent en aquell moment i des 
d’aquell moment s’han anat fent contractacions per cursos escolars. 
 
L’any 2007 es va fer un procés de contractació de la gestió del servei públic del transport escolar 
per a cinc anys amb pròrrogues màximes de tres anys i en aquest moment la gestió del servei es 
troba en el segon any de pròrroga d’aquell contracte. 
 
Ara es planteja la conveniència de convocar la licitació del servei públic de transport escolar per les 
línies amb vehicles de menys de 9 places per un termini de 3 cursos escolar amb possibilitat de 
prorroga de fins a 2 cursos més i amb inici al proper curs (2015-2016) pels vehicles de menys de 9 
places. 
 
Atès que és un contracte en la seva execució temporal serà plurianual és competència del Ple, i 
atès el disposat a l’article 8, 132 i 133, i 275 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb 8 vots a favor del membres de CiU i  amb 
4 vots d’abstenció dels membres del PSC Progrés, 
 
Primer. Aprovar els expedients de contractació per procediment obert i concurs com a contractes 
de gestió de serveis públics el transport escolar comarcal. 
 
Segon. Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques  per a la contractació de la 
gestió del servei públic següent: 
 
CPO-2015-02 : Transport escolar lots que necessiten vehicles de menys de 9 places 
 



 

 

Tercer. Delegar la tramitació l’acord d’adjudicació i la resta de competències per a la gestió 
d’aquest contracte a la Comissió de Govern com a òrgan de contractació, i al president les de 
l’adjudicació definitiva per a la formalització. 
 
 
Punts inclosos per urgència :  A proposta de la presidència, i complint del disposat a l’article 82.3 
del ROF, s’inclou el següents punts a l’ordre del dia. 

 
 
7.SUPORT AL CAUC PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUD DE SELECCIÓ DE GAL PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 I COMPROMÍS DE 
COL·LABORACIÓ PEL FINANÇAMENT : RATIFICACIÓ DE DECRET. 

Exp. Núm.: PRS 2015/2  
 
En data 27 de gener de 2015 el president del Consell Comarcal ha dictat el següent Decret: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2015/16 

  Núm. Exp.: PRS 2015/2  
 
Suport al CAUC per a la presentació de sol•licitud de selecció de GAL pel desenvolupament 
local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-
2020 i compromís de col·laboració pel finançament. 
 
S’ha publicat al DOGC de 31/12/2014 la Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es 
fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes per a la 
seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament rural per a l'aplicació a 
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de 
les estratègies de desenvolupament local. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a membre del Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya, haurà de 
fer front a les despeses de funcionament no subvencionables previstes a l’apartat 6 de l’annex 4 
d’aquesta ordre, 
 
Tenint en compte les facultats d’aquesta presidència, 
 
HE RESOLT 
 
Primer. Manifestar el compromís del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, membre del Consorci GAL 
Alt Urgell Cerdanya, a donar suport per assumir les despeses, en la mesura que 
pressupostàriament sigui possible, corresponents al suport administratiu, comptable i informàtic, 
despeses de Responsable administratiu i financer entre altre no subvencionable pel programa 
Leader 
 
Segon. Manifestar la intenció de fer cessió de despatxos i de sales per reunions al Consorci per tal 
que s’hi pugui desenvolupar les seves activitats i concretament les de gestió del programa Leader 
2014-2020 
 
Tercer. Notificar aquest decret al Consorci i donar-ne compte al proper Ple.” 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 13 membres presents s’acorda la seva 
ratificació. 
 
 
8. RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE 
DE 2012 

Exp. Núm.: INT 2012/28  
 
El Consell Comarcal, en virtut de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat va suprimir part de la paga 
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de 
desembre de 2012 a tot el personal al servei de la Corporació (funcionaris, laborals i eventuals) i 
així ho va acordar el Ple del Consell Comarcal de 20 de desembre de 2012 declarant la no 
disponibilitat del crèdit pressupostari de les partides del capítol 1 per import de 69.432,56 euros, i 
immobilitzant-lo i declarant-lo com a no susceptible d’utilització; i comprometent-se a destinar-les 
en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança 
col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i en els termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos. 
 
En data 1 de gener de 2015 ha entrat en vigor la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, que preveu a la seva Disposició Addicional 12a.U 
(de caràcter bàsic) que el personal al servei de l'Administració Pública pugui recuperar la 
mencionada paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012. En concret, preveu la 
possibilitat que cada Administració aboni al personal al seu servei l'equivalent a la part 
proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional de 
complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012, i que es correspon amb 
un 24,04 % de l’import retingut. La voluntat del Consell Comarcal és procedir a la seva devolució, 
sempre que això sigui possible i quan sigui possible, ja que la recuperació per part de cada 
administració pública estarà condicionada al compliment dels criteris i procediments establerts en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera. 
 
Antecedents de dret 
 
Per valorar el compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera s’avaluarà el compliment dels següents 
criteris: 
 
- El compliment del període mig de pagament de la darrera tramesa efectuada al Ministeri. En 

aquest sentit, el valor del període mig de pagament haurà de ser igual o inferior a 30. 
 
- El compliment de l’objectiu del deute viu a 31/12/2015. Per tant, aquest no pot ser superior al 

110% dels drets reconeguts nets ajustats i consolidats del darrer exercici liquidat. No obstant 
això, si l’ajuntament té un pla de reducció del deute aprovat, l’incompliment d’aquest objectiu 
no serà impediment per a l'abonament de l'import equivalent a la part proporcional 
corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional de complement 
específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012, sempre que es complissin la 



 

 

resta d’objectius (Disposició Addicional 77a de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015). 

 
- Que el pressupost de l’exercici 2015, que és aquell que contempla la dotació pressupostària 

per a la devolució, compleixi amb els objectius d’estabilitat pressupostària i regla de la 
despesa. Si aquest no compleix algun d’aquests objectius però l’ajuntament té un pla econòmic 
financer en vigor, s’entén que l’ens local compleix amb els procediments establerts per la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera per la qual 
cosa, podria retornar l’import corresponent de la paga extraordinària, sempre que es complissin 
la resta d’objectius. 

 
I en aquest sentit, i en aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Estabilitat Financera: 
 
a) El pressupost general de l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. 
b) El pressupost general del 2015, en termes consolidats, compleix la regla de la despesa 
c) El nivell de deute a 31/12/2015 es preveu  inferior al 110% dels ingressos corrents, límit previst 

segons l'article 53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, motiu pel qual compleix l'objectiu del deute 
públic. 

d) El darrer període mig de pagament a proveïdors informat és superiora 30 dies i pel que fa als 
procediments falta el Pla de Tresoreria. 

 
Per tant, s’incompleix un dels criteris i procediments que s’estableixen a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera. L’incompliment d’aquest termini és 
causat pel retard en el pagament de serveis i convenis de delegacions de competències per part, 
bàsicament de la Generalitat de Catalunya. Cas que el període mig de pagament no es tinguessin 
en compte les despeses per capítol 2 i 6 afectades per ingressos pendents, el termini mig de 
pagament fora inferior a 30 dies. Per tal de suplir aquesta mancança i tenint en compte el que 
s’acaba d’exposar amb l’aprovació d’un pla de tresoreria  es podria fixar que es compleix el 
procediment. 
 
S’informa igualment que consta al pressupost del Consell Comarcal crèdit suficient per fer front al 
pagament de la quantitat equivalent a la part proporcional de la paga extraordinària, paga 
addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012. 
 
La Resolució de 29 de desembre de 2014, conjunta de las Secretaries d'Estat de Pressupostos i 
Despeses i d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, 
en l'àmbit del sector públic estatal, de les previsions de la disposició addicional dotzena, de la Llei 
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2015, d'aplicació analògica, 
així com també el document elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que porta 
per títol Document de preguntes i respostes relatives a l'aplicació de la Disposició Addicional 
dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015 
en les diferents Administracions Públiques, estableixen que l'import s’ha de reconèixer als 
empleats públics és: 
 
a) al personal al servei del Consell Comarcal al qual li corresponia percebre la totalitat de la paga 

extraordinària o paga addicional, si aquesta no s'hagués suprimit per causa de l'art. 2 del Reial 
Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat - l'import equivalent als primers 44 dies. 
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b) al personal al servei deL Consell Comarcal al qual li corresponia percebre part de la paga 
extraordinària o paga addicional, si aquesta no s'hagués suprimit per causa de l'art. 2 del Reial 
Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat - l'import equivalent a la part proporcional d'aquests primers 44 dies 
segons els dies efectius prestats. 

 
Correspon al Ple del Consell Comarcal, d'acord amb l'establert als art. 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 53.1.i) 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 l'ordenació de la 
devolució de la paga extraordinària i addicional. 
 
Que atès que el Consell Comarcal  no compleix un dels criteris i procediments que s’estableixen a 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, i que 
consta al pressupost, crèdit suficient per fer front a l'abonament de l'equivalent a la part 
proporcional de la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues 
addicionals del mes de desembre de 2012, en els termes del que disposa la disposició addicional 
dotzena, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2015, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Reconèixer, per al personal que es trobi en actiu Consell Comarcal, i que tingui dret a 
l'abonament, la quantitat equivalent a la part proporcional, segons correspongui, a la nòmina de 
cadascun d'ells, amb el concepte "Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012", en la proporció i els termes previstos en els fonaments de dret d'aquesta 
resolució. 
 
Segon. Reconèixer, per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la 
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, després que ho 
sol·licitin, en els termes legalment establerts. 
 
Tercer. Posposar l’efectivitat d’aquest acord a l’aprovació del Pla de Tresoreria que contempli el 
procediment pel compliment del criteri de pagament a 30 dies. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a tot el personal al servei del Consell Comarcal que es trobava 
en actiu en el moment que es va meritar la mencionada paga, i traslladar-la als seus representants 
sindicals. 
 
 
9. 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 213 al 239 de 2014 i del núm. 1 al 27 de 2015 compresos entre els dies 20 
de desembre de 2014 i fins la data d’avui. 



 

 

 Resolucions: núm 61 al 63 de 2014 i del núm. 1 al 10 de 2015 entre els dies 20 de 
desembre de 2014 i fins la data d’avui. 

 
 

  
10. PRESSUPOST 2015 I PLANTILLA DE PERSONAL 
 
El president dóna la paraula a la gerent, Sra. Camps, qui, un cop repartida una còpia en paper del 
resum del pressupost als consellers i conselleres, fa la presentació del pressupost per l’anualitat 
2014 i de la plantilla amb el suport de la presentació del mateix projectada en suport digital. 
 
En primer fa un recordatòria de la pròrroga pressupostària pel 2015 aprovada al ple del dia 
18/12/2014. A continuació explica els trets generals del pressupost indicant que té un increment 
del 0,94% en relació al del d’exercici anterior, havent-se fet un exercici d’ajustament a la realitat 
econòmica i financera del Consell Comarcal i molt condicionat per les transferències d’altres 
administracions. Fa constar també que s’ha pressupost el pagament de la part de la paga 
extraordinària del mes de desembre retinguda l’any 2012. Afirma que el pressupost elaborat ho ha 
estat en un marc normatiu molt limitatiu i que en aquest marc s’ha fet un esforç important per 
mantenir els serveis amb un control de la despesa molt acurat. 
 
En segons lloc i pel que fa a la tramitació es dóna compte que s’ha informat convenientment a la 
Comissió Informativa del dia 10/02/2015 i que se n’ha parlat amb els portaveus dels grups polítics 
comarcals. 
 
Pel que fa a la despesa destaca que un 24,20% es dedica a ensenyament, un 13,49% a serveis 
socials i un 9,20 % a camins (manteniment i inversió). En relació a la despesa del capítol 1 de 
personal fa un esment en el fet que tot i que s’incrementa hi ha menys personal estructural, degut 
per una banda als plans d’ocupació, a la dotació de triennis pel personal no fix i a la dotació de 
places que constaven vacants a la plantilla sense dotació. En relació a la disminució de personal 
esmenta que s’ha passa de 45 a 38 persones de personal estructural, la qual cosa implica un 15 % 
de reducció. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Millàs Casals, qui demana disculpes pel retard i 
agraeix l’alteració de l’Ordre del dia. 
 
Segueix amb la paraula la Sra. Camps i en relació a l’endeutament explica que aquest és degut a 
la dotació per amortització de préstecs lligats a projectes d’inversió, la subvenció dels quals està 
pendents d’ingrés. Pel que fa a la ràtio d’endeutament se situa en un 28,40%, molt per sota del 
75%. Pel que fa a la despesa financera, que qualifica de forta, es quantifica en 54.000 € i son les 
despeses lligades a interessos i formalització d’operacions financeres.  
 
Fa una relació de les previsions d’accions previstes al pressupost destacant els següents: 
 

 De l’àrea de Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori el servei 
de SAT pels ajuntaments petits, els plans d’Ocupació ( amb 14 contractes actuals), la 
carretera de Vilanova de Banat i manteniment de camins, el projecte amb la Diputació de 
Lleida de Risqhidro, la instal·lació d’una Wifi comarcal, la col·laboració amb la cultura 
popular, el servei de transport a la demanada, la col·laboració amb els ajuntaments per a la 
implantació de l’administració electrònica i l’explotació de l’EDAR de Montferrer com 
administració actuant.  
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 En relació a Promoció Econòmica i Desenvolupament Local posa de relleu l’esforç en 
aquesta àrea amb programes com els Joves per l’Ocupació, el Catalunya Emprèn, el 
programa de Cooperatives, el suport al Viver d’Empreses, al programa d’Angel inversor, el 
suport i col·laboració amb el Consorci CAUC pel programa Leader, els projectes de cultura i 
el l’Oficina del Consumidor.  

 
 En relació a l’àrea d’Atenció a les Persones, destaca el contracte programa vigent amb tot 

el seu contingut, el suport de la Diputació de Lleida per les urgències socials i pel 
teleassistència, així com les línies de transport per l’esport blan i la trobada comarcal de 
joves com a novetat. 
 

En relació al compliment de la Regla de la Despesa es fa constar que aquesta és positiva. 
 
El president pren la paraula i agraeix a la gerent i a l’equip de l’àrea de financer per fer-lo 
entenedor. En relació a la valoració del contingut del pressupost el qualifica de continuista i 
destaca el manteniment dels serveis que es presten tot i la reducció de la plantilla. Pel que fa a la 
despesa financera remarca que és força alta, tot i que es pot anar amortitzant fent evident que la 
baixada de tipus d’interès hi ha  ajudat. En relació a la baixada dels ingressos per la dependència 
dels programes i ajuts de la Generalitat manifesta que als consells comarcals afecten molt més 
que a un ajuntament. Malgrat tot fa constar que el romanent de tresoreria s’ha mantingut i destaca 
el paper de la Diputació a favor dels consells comarcals, que amb el pla de finançament comarcal 
ha permès fer front a proveïdors. 
 
En el torn de paraules als grups, el Sr. Millàs pel grup del PP indicar que la dependència en més 
d’un 85 % del pressupost de la Generalitat li fa terror i li fa pensar que l’aprovació d’aquest 
pressupost és com un acte de fe. En relació a la despesa de la Generalitat, que manifesta no 
poder fer arribar més diners als consells comarcals fa una reflexió en el sentit que deuen 70.000 
M/€, i a proveïdors diversos com les farmàcies però per altre banda es gasten 10 M/€ en el 9-N i 
amb més ambaixades, i tenen una despesa en eleccions en tres anys de 22 M/€ la qual cosa 
qualifica com a despilfarro . Afegeix que la Generalitat s’ha gastat 1.200.000 M/d’euros en la TV3. 
Agraeix la feina tècnica feta, i manifesta que donaran suport poc entusiasta malgrat el què ha dit 
perquè el pressupost és el que és. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Vidal pel grup del PSC-progrés, i valora el pressupost com a 
continuista i finalista. Manifesta que troba a falta més ajuda als municipis petits sobre tot als de 
menys de 500 habitants, sobretot pel que fa al SAT que hauria de ser gratuït o més reduït segons 
la capacitat econòmica dels municipis i segons els habitants. En relació a les aportacions dels 
ajuntaments per la xarxa de camins manifesta que hauria de ser més petita, perquè abans era del 
10 % i ara en alguns ha estat del 30 o del 40 %, creu doncs que s’han de buscar les maneres de 
donar ajudes als ajuntaments tot i que en aquests finançaments hi hagin estat d’acord. Pregunta 
per la partida d’estudis i treballs tècnics i per la de jurídics i contenciosos. 
 
La gerent informa que els treballs tècnic es refereix al transport adaptat, que l’assistència jurídica 
és la que s’ha fet amb la contractació d’un despatx per ajudar ajuntaments, i la de contenciosos 
s’ha deixat partida oberta. 
 



 

 

El president agraeix el suport del Partit Popular i també agraeix l’abstenció del PSC-Progrés.  
 
En resposta a l’expressat per la Sra. Vidal el president manifesta que en general creu que es dóna 
un bon servei amb fórmules imaginatives, com la contractació de l’assessorament jurídic amb 
cofinançament en 1/3 de l’Ajuntament de la Seu, 1/3 del Consell Comarcal i 1/3 de la resta 
d’ajuntaments, tot i que alhora està d’acord en què n’hi hauria d’haver més però el pressupost pot 
comptar amb els diners que hi ha i prou. 
 
En relació al finançament de camins explica que està fixat en un 10 %, tot i que en inversions 
puntuals s’han posat més recursos per part dels ajuntaments, sempre parlat amb els ajuntaments 
afectats i amb el seu acord, i ara per ara han estat 4 ajuntaments que han cofinançat fins a un 24 
% , amb la qual cosa s’ha pogut fer més inversió. En relació a la part corresponent a manteniment 
de camins explica que cap ajuntament ha aportat res. Per el 2015 la idea és continuar amb el 
cofinançament del 10 % per part dels ajuntaments per les inversions en camins, i no aportació per 
manteniment. Tot i això explica que es poden trobar situacions com la del camí de Vilanova de 
Banat d’enguany, que davant de situacions extraordinàries s’han adoptat solucions diferents i amb 
aquestes s’han pogut aconseguir fer-la amb el finançament de la Diputació, del Departament 
d’Agricultura, de l’Ajuntament i del Consell Comarcal. 
 
En resposta a l’expressat pel Sr. Millàs reflexiona sobre l’ofec de les finances de la Generalitat fent 
un símil amb el fet en segles anterior en els setges es tallava l’aigua a les ciutats i ara el que es fa 
és no enviar els diners. Nosaltres som una administració petita que amb menys diners estem 
essent capaços de fer el mateix, reconeixent-se les dificultats agraeix el seu vot favorable que va a 
donar suport a l’essència del pressupost. En relació a l’afirmació que s’està fent un acte de fe, ho 
és en tant que no se sap quan arribaran els diners, però d’arribar arribaran, i s’haurà de veure com 
pagar als proveïdors. 
 
 
ACORD 
 
PRESSUPOST 2015 I PLANTILLA DE PERSONAL  

Núm. exp. INT 2015/7  
 
Vist el pressupost presentat i discutit, es proposa elevar al Ple l’aprovació de l’expedient de 
pressupost integrat per l’estat d’ingressos i despeses del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i la 
previsió d’ingressos i despeses d’Iniciatives Alt Urgell S.A.: 
 

CONSELL COMARCAL ALT URGELL 2015 

ESTAT D'INGRESSOS  IMPORT 

CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)   85.833,76 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)   4.503.682,93 

CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)   36.850,00 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)   459.656,93 

CAPITOL 8 (Actius financers)   20.000,00 

CAPITOL 9 (Passius financers)   0,00 
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TOTAL ESTAT D'INGRESSOS   5.106.023,62 

   

ESTAT DE DESPESES  IMPORT 

CAPITOL 1 (Despeses de personal)   1.613.327,45 

CAPITOL 2 (Despeses bens corrents i serveis)   2.170.375,61 

CAPITOL 3 (Despeses financeres)   55.015,90 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)    731.177,78 

CAPITOL 6 (Inversions reals)   484.939,43 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)   1,00 

CAPITOL 8 (Actius financers)   20.000,00 

CAPITOL 9 (Passius financers)   31.186,45 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES   5.106.023,62 
 
 
 
 

PLANTILLA  DE PERSONAL - PRESSUPOST  2015 

     
Denominació del Escala-sub.       

lloc de treball Requisits Grup Places Vacants 
     
Alt càrrecs     
Càrrecs electes Llei 6/1987   1  - 
     
Personal eventual     
Gerencia Llei 6/1987 A1/A2 1  - 
     
Personal funcionari     
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assist. tècnica SAT H.N. sec-int. A1 3 2 
T. Gestió Econ.-Tresorer Ad. esp. tèc. A2 1  - 
Arquitecte tècnic Ad. esp. tèc. A2 1 -  
Servei assist. tècnica SAT H.N. sec-int. A2 2 -  
T. consum i ensenyament Ad. especial A2 1 -  
Tècnic mig gestió Ad. General A2 1 1 
Administratiu Ad. general Ad. general C1 1  - 



 

 

     
Personal laboral permanent     
Técnics superior Llicenciatura esp. A1 2 - 
Tècnics de grau mig Diplomatura esp. A2 6 -  
Administratius BUP / FP2 C1 6 1 
Auxiliars administratius Graduat esc. C2 3 1 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 2  - 
     
 
 

INICIATIVES ALT URGELL, S.A. 
 

Previsió d’ingressos i despeses  
Exercici 2015  

 
PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 

  
CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 410.898,35 €
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 323.409,80 €
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 24,90 €

TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 734.333,05 €
  
 
 

PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 
  

CAPÍTOL 1. Despeses de personals 295.325,08 €
CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis 437.468,31 €
CAPITOL 3. Despeses financeres 1.539,66 €

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 734.333,05 €
  
 

INICIATIVES ALT URGELL, S.A. 
Plantilla de personal 

Exercici 2015 
 
Personal laboral 
 
Orgànic Denominació Grup Places Observacions 
GENERAL Gerent A 1 Nom. gerent consell 
     
EDAR Director tècnic EDAR A2 1 Tècnic consell 
 Operaris manteniment E 2 Ocupada c/temporal 
     
TELECOMUNICACIONS Tècnic projectes A2 1 Ocupada c/temporal 
     
CUINA  Cuiners E 4 Ocupada c/temporal 
 Neteja E 3 Ocupada c/temporal 
 Xofer càtering E 1 Ocupada c/temporal 
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 Monitors menjador E 10 Ocupada c/temporal 
     
EDUCACIÓ Monitors transportats E 1 Ocupada c/temporal 
 
Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 500/1990, de 20 de abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 i l’Ordre EHA/3565/2008 i la l’Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març, que regules l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta, amb 9 vots a favor del membres de CiU i del 
PP i  amb 4 vots d’abstenció dels membres del PSC Progrés, 
 
Primer. Aprovar el límit de despesa per a l’exercici 2015 en 670.032,07 euros. 
 
Segon. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2015. 
 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de la 
corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que 
determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat 
per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol, i integrada per:                                                                 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que estableix 
l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació 
amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el ben entès que, de no produir-se reclamacions, 
el pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte 
de prosseguir els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i trametre'n una còpia 
certificada a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio de Administraciones 
Públicas, i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat a través de les plataformes 
electròniques habilitades. 
 
 
11.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa sobre l’obertura del procés participatiu que es farà des del Consorci GAL Alt 
Urgell Cerdanya per a començar a definir l’estratègica que es proposarà al Departament 
d’Agricultura com a línies a tenir en compte a les ajudes Leader del PDR a Catalunya 2014-2020 a 
les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya. 
 
 
12.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 



 

 

 
 

14. PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Vidal del grups del PSC-Progrés, demana que es facin arribar les convocatòries dels 
Consells d’Alcaldes, ja que s’havien enviat i ara ja no arriben. En segon lloc fa un prec sobre la 
gestió de la recollida d’escombraries, sobretot per tal que el Consell Comarcal i en concret el seu 
president, faci esforços per resoldre el gran problema de la Mancomunitat meridional. Alhora 
pregunta sobre el conveni que hi havia on es prèvia la fusió de les mancomunitats per l’any 2014, i 
més tenint en compte l’acord que aquest mes ha pres l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en sentit que 
no s’ajuntaran les mancomunitats. En aquest sentit insta al Consell Comarcal perquè hi posi ganes 
per solucionar el problema que la Mancomunitat de l’Alt Urgell Meridional no arreglarà. Destaca 
que hi ha un deute històric, que creu que no es pot carregar als veïns i que cada cop anirà a més, 
el servei és dolent i la gent se’n queixa. 
 
El president respon que l’acord que es va prendre al Ple de l’Ajuntament de la Seu diu que els 
passos a fer han de ser d’igual a igual. En relació a les inversions fetes amb subvencions rebudes 
a la Mancomunitat de l’Urgellet recorda que son finalistes i per inversions concretes de posada en 
marxa com ara la planta de compostatge i per tant no afecten. Pel que fa a la dedicació, des del 
Consell Comarcal s’hi ha dedicat molt temps, tot i que la competència no és del Consell Comarcal, 
ja que és dels ajuntaments delegada a les mancomunitats. 
 
 
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 
    
 


