
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2015/2 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 16 d' abril de 2015 
Durada: De les 20:00 a les 20:25 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Josep Xavier Camps Torrens, vice-president primer  
 Sr. Pere Navinés Planes, vice-president segon  
 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. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millas Casals, conseller  
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr.Antoni Fiol Colomar,  conseller  
 Sr.Josep Miquel Alfonso Sànchez,  conseller  
 Sra.Monserrat Ramoneda Ballester,  consellera  
 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr. Josep Marquès Castany, Ajuntament de Cabó 
 
S’incorporen durant la sessió: ningú 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 



 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
2. Sol·licitud bestreta a la Diputació de Lleida de la subvenció pel projecte "Alt Urgell en xarxa 

2.0, una comarca plenament connectada per esdevenir una "rural Smart región" 
3. Aprovació del conveni amb la Diputació pels serveis d'assistència tècnics: SAT i SSTT 
4. Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2016-2018: ratificació del Decret  
5. Alienació d'un bé moble (camió) 
6. Aprovació del model de declaració dels consellers 

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

7. Aprovació del conveni de col·laboració per la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu 
8. Aprovació del conveni amb l'EMD de Castellbó i l'Ajuntament de Montferrer per les 

Jornades dels Refugis Càtars i l'espectacle "Cercamón" 
9. Aprovació del conveni amb l'EMD de Josa i Tuixent per les Jornades dels Refugis Càtars a 

Josa de Cadí  
10. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament d'Organyà per la Fira del Llibre del Pirineu i Premis 

literaris Homilies d'Organyà 
11. Aprovació del conveni amb els ajuntaments de Josa i Tuixén i La Vansa i Fórnols per la 

Festa de les Trementinaires. 
12. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Valls d'Aguilar i l'EMD de la Guàrdia d'Ares per 

la Jornada de Mitologia Pirinenca 
13. Aprovació dels plecs de condicions i acords de contractació pel servei de transport a la 

demanda : diverses línees. 
14. Declaració BCIL dels monuments megalítics de Cabó 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

15. Aprovació del conveni per a l'impuls a l'esport blanc infantil 
16. Adhesió al conveni per a la difusió de la línia 900900120 contra la violència de gènere 
17. Aprovació del conveni per a la gestió dels serveis de transport i menjador escolar curs 

2015/2016 
18. Aprovació del Contracte Programa en matèria de Serveis Socials 2015 
19. Aprovació de les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a 

alumnat de l'Alt Urgell d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de 
centres educatius sufragats amb fons públics pel curs escolar 2015-2016 
Punts inclosos per urgència: 

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

 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El Sr. Millàs manifesta una esmena a l’acta en la redacció de la seva intervenció al punt 
d’aprovació dels pressupostos trobant a faltar el fet que indiqués que la Generalitat s’ha gastat 
1.200.000 M/d’euros en la TV3. Acceptada pels presents un cop incorporada l’esmena, s’aprova 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

per unanimitat dels membres presents l’acta 1/2015 del Ple del Consell Comarcal de data 
19/02/2015.  
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 

2. SOL·LICITUD BESTRETA A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LA SUBVENCIÓ PEL 
PROJECTE "ALT URGELL EN XARXA 2.0, UNA COMARCA PLENAMENT CONNECTADA PER 
ESDEVENIR UNA "RURAL SMART REGIÓN" 

Exp. Núm.: SUB-2012/03 
 
En data 3 de juliol de 2012 la Comissió de Govern va aprovar l’acceptació de l’ajut FEDER per 
import de 100.000 € publicada al DOGC i acordada per Resolució GRI/1183/2012 de selecció 
d’operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de cofinançament FEDER 
Catalunya 2007-2013- eix 1, pel projecte titulat “Alt Urgell en Xarxa, 2.0” – una comarca plenament 
connectada per esdevenir una “rural smart region”. 
 
Per tal d’adequar les inversions previstes al finançament atorgat s’ha modificat la memòria 
d’inversió que passa de 228.000,00 € a 200.00,00 €. 
 
El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, d’acord amb el conveni de 
col·laboració per a la cogestió i codecisió de l’Eix 1 del Programa Operatiu de Competivitat FEDER 
2007-2013, signat amb el Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, en la sessió del Consell Rector del Patronat 1/2013, de 18 de febrer, va 
acordar l’atorgament d’una subvenció complementària de 50.000,00 € al Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell per al cofinançament de l’actuació. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Sol·licitar una bestreta de la subvenció per import de 50.000,00 € al Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida, per fer front a l’execució del projecte.  
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN 
MATÈRIA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL, ANUALITAT 2015 

Exp. Núm.: CNV 2015/2  
 
L'article 92 del Text refós la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que les 
diputacions provincials han d'exercir les funcions d'assistència i cooperació jurídica i tècnica als 
municipis i que alhora han de garantir l'exercici efectiu, dins dels municipis, de les funcions 
públiques necessàries a què es refereix el punt 3 d’aquest article. 
 
L'article 30 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposa que, a cada 
comarca, hi ha d'haver un servei de cooperació i assistència municipals encarregat d'assessorar 
els municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i 
serveis, així com que en qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l’exercici en les 



 

 

corporacions locals de les funcions públiques de secretaria i de control de fiscalització reservades 
als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL) dona un nou redactat a l’article 36 de la Llei reguladora de les bases del Règim local  
 
L'article 93.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que, entre 
les diputacions i els consells comarcals, s'han d'establir, per mitjà de conveni, els mecanismes de 
suport perquè la comarca pugui desplegar les competències que li atribueix la Llei d'organització 
comarcal de Catalunya en matèria d'assistència i cooperació i de l'exercici de les funcions 
públiques necessàries en l'àmbit municipal. 
 
La Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van signar el primer dels convenis l’any 
1990 amb la voluntat d'establir mecanismes de col·laboració per a l'exercici d'aquestes 
competències concurrents entre ambdues administracions i en atenció a les circumstancies 
específiques del seu àmbit territorial i a l’important nombre de petits municipis es considera l'àmbit 
comarcal com l’idoni per a la prestació dels serveis objecte del present conveni.  
 
Per a l’any 2015 s’ha rebut la del conveni corresponent de la Diputació i que es desglossa en els 
següents imports: 

- Assistència i cooperació:  153.164,00 € 
- SAT (5 places):   175.925,00 € 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i 
assistència municipal per a l’anualitat 2015. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Diputació de Lleida. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2016-2018: RATIFICACIÓ DEL 
DECRET  

 Núm. exp. INT 2015/10  
 
El President del Consell Comarcal, en data de 18 de març de 2015, va dictar el següent Decret, el 
qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2015/53 

  Núm. Exp. INT 2015/10  

Pla pressupostari mig termini 2016-2018 
 
MOTIVACIÓ: 

1. ANTECEDENTS 

En data 18 de març de 2015 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig 
termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig 
termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una 
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programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de 
conformitat amb la regla de la despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim 
de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  
 
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives 
Administracions Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució 
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures 
previstes per al període considerat. 
 
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
 
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les 
finances públiques. 
 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina l’obligació de remetre anualment 
abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà 
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals. 
 
Per tant,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord amb el següent detall: 
 



 

 

 
 
Segon. Trametre, abans del 23 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
Tercer. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari a mig 
termini. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar-lo. 
 
 
 
 
 

LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ
INGRESSOS 2014 2015 2016 2017 2018
Capítol 1 0 0 0 0 0
Capítol 2 0 0 0 0 0
Capítol 3 780.747 792.458 802.760 814.801 828.653
Capítol 4 4.503.876 4.571.434 4.620.703 4.678.290 4.744.534
Capítol 5 23.923 24.282 24.598 24.967 25.391
Ingressos corrents 5.308.546 5.388.174 5.448.060 5.518.058 5.598.578
Capítol 6 0 0 0 0 0
Capítol 7 86.575 87.874 89.016 90.351 91.887
Ingressos de capital 86.575 87.874 89.016 90.351 91.887
Capítol 8 41.204 0 0 0 0
Capítol 9 0 0 0 0 0
Ingressos financers 41.204 0 0 0 0
INGRESSOS TOTALS 5.436.324 5.476.048 5.537.076 5.608.409 5.690.465

DESPESES 2014 2015 2016 2017 2018
Capítol 1 1.769.826 1.796.373 1.819.726 1.847.022 1.878.421
Capítol 2 2.593.338 2.632.238 2.666.457 2.706.454 2.752.464
Capítol 3 71.783 72.860 73.807 74.914 76.188
Capítol 4 672.917 683.011 691.890 702.269 714.207
Capítol 5 0 0 0 0 0
Despeses corrents 5.107.864 5.184.482 5.251.881 5.330.659 5.421.280
Capítol 6 92.459 93.846 95.066 96.492 98.133
Capítol 7 10.330 1 1 1 1
Despeses de capital 102.789 93.847 95.067 96.493 98.134
Capítol 8 0 0 0 0 0
Capítol 9 195.799 31.186 232.080 62.666 63.262
Despeses financeres 195.799 31.186 232.080 62.666 63.262
DESPESES TOTALS 5.406.453 5.309.516 5.579.028 5.489.818 5.582.676

2014 2015 2016 2017 2018
Resultat pressupostari 29.871,27 166.531,63 -41.952,00 118.590,82 107.789,20
+Crèdits gastats finançats 
amb romanent de 
tresor.desp.grals. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+Desviacions de 
finançament negatives de 
l'exercici 166.475,04 30.321,44 200.321,44 30.321,44 30.321,44
-Desviacions de 
finançament positives de 
l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultat pressupostari 
ajustat 196.346,31 196.853,07 158.369,44 148.912,26 138.110,64
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5. ALIENACIÓ D'UN BÉ MOBLE (CAMIÓ) 

Exp. Núm.: INT 2015/15  
 
Estava previst inicialment la venda d’un camió que està prestant servei a la Mancomunitat de 
recollida d’escombraries de l’Alt Urgell Meridional per obsolescència, tot i que a última hora s’ha 
considerat allargar-ne la seva utilitat, i per tant es retira el punt de l’ordre del dia. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL MODEL DE DECLARACIÓ DE BENS PATRIMONIALS I ACTIVITATS 
DELS CONSELLERS 

Exp. Núm.: SEC 2015/4  
 
Prèviament a la presa de possessió del càrrec de conseller comarcal, s’ha de fer la declaració 
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos 
econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns patrimonials. 
 
Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel Ple de la 
corporació i s’han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació. 
 
Atès el disposat a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, a l’article 163 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, als articles 30 i següents 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 a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els models de declaració d’interessos sobre béns patrimonials i causes de 
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics. Els models es reprodueixen en aquest acord. 
 
Segon.  Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no s’adopti un 
nou acord plenari que els modifiqui. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA TROBADA AMB ELS ACORDIONISTES DEL 
PIRINEU 2015-2018 

Exp. Núm.: CNV 2015/7  
 
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 arribarà 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, per a la col·laboració entre l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, 
l’Associació Arsèguel i els acordionistes del Pirineu i  el Consell  Comarcal  de  l'Alt Urgell per a la 
celebració de la trobada amb els acordionistes del Pirineu i de les activitats inherents, l’esborrany del 
qual es va informar favorablement a la Comissió informativa de Promoció i Serveis al Territori de data 
7 d’abril. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni  de  col·laboració  entre l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida, l’Associació Arsèguel i els acordionistes del Pirineu i  el Consell  Comarcal  de  l'Alt Urgell per a 
la celebració de la trobada amb els acordionistes del Pirineu i de les activitats inherents, 2015-2018 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern l’aprovació de les addendes o modificacions d’aquest 
conveni cas que sigui necessari per tenir en compte allò que no s’hi preveu sobre la carpa, 
l’escenari i la cartellera (publicitat) i altres que puguin esdevenir al llarg de la vigència d’aquest. 
 
Tercer. Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida i a l’Associació Arsèguel i els Acordionistes 
del Pirineu. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'EMD DE CASTELLBÓ I L'AJUNTAMENT DE 
MONTFERRER PER LES JORNADES DELS REFUGIS CÀTARS I L'ESPECTACLE 
"CERCAMÓN" 

Exp. Núm.: CNV 2015/8  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de les 
Jornades dels Refugis Càtars de l’Alt Urgell que implica, entre d’altres, la celebració del Mercat 
càtar de Castellbò i la representació teatral “Cercamon” a Vilamitjana, és convenient la signatura 
d’un Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer–Castellbó i l’EMD de Castellbó. 
 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
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Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer- Castellbó i l’EMD de que regularà la 
col·laboració per a les Jornades dels Refugis Càtars. 
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 
9. CONVENI DE LA COL·LABORACIÓ PER A LES JORNADA DELS REFUGIS CÀTARS A 
JOSA DE CADÍ AMB L’EMD DE JOSA DE CADÍ 

Exp. Núm.: CNV 2015/9  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de la Jornada 
dels Refugis Càtars a Josa de Cadí (municipi de Josa i Tuixén) és necessari la signatura d’un 
Conveni amb l’EMD de Josa de Cadí. Les actuacions concretes que cal realitzar per a les 
Jornades del Refugis Càtars a Josa de Cadí, tenen un pressupost màxim  de 975 euros 
 
A més del finançament econòmic, el consell de l’Alt Urgell aportarà, com a recursos humans, a 
l’organització de les jornades  amb la participació dels tècnics de Cultura a la comissió 
organitzadora, amb les tasques  de:  
 

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

 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb  l’EMD de Josa de Cadí que regularà la col·laboració per a la 
Jornada dels Refugis Càtars. 
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries.  
 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ORGANYÀ PER LA FIRA DEL 
LLIBRE DEL PIRINEU I PREMIS LITERARIS HOMILIES D'ORGANYÀ 

Exp. Núm.: CNV 2015/10  
 
L’any 2003, l’Ajuntament d’Organyà, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i diverses entitats del 
territori van organitzar, per primera vegada, la Festa del Llibre Pirinenc i els Premis literaris 



 

 

Homilies d’Organyà amb l’objectiu de divulgar la creació literària al Pirineu. Des d’aleshores, 
l’experiència s’ha anat repetint cada any de forma ininterrompuda i ha servit per confirmar l’interès 
ciutadà per aquest tema, començant pels mateixos veïns Organyà, que han col·laborat aquests 
anys, de manera entusiasta, en l’organització dels actes. 
 
Per tal de regular la participació del Consell Comarcal en aquests actes es proposa la signatura 
d’un conveni que reculli les obligacions de cada part i instrumenti l’aportació econòmica i la 
participació del Consell Comarcal a la Fira del Llibre Pirinenc i els Premis literaris Homilies 
d’Organyà. 
 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament d’Organyà que regula la col·laboració d’ambdues 
entitats per la Fira del Llibre Pirinenc i els Premis literaris Homilies d’Organyà de l’any 2015. 
 
Segon. Designar el Sr. Josep Camps Torrens, conseller comarcal, com a representant del Consell 
Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Organyà. 
 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE JOSA I TUIXÉN I LA VANSA I 
FÓRNOLS PER LA FESTA DE LES TREMENTINAIRES. 

Exp. Núm.: CNV 2015/11  
 
L’any 2000, els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell van organitzar la primera edició de la Festa de les Trementinaires amb l’objectiu de contribuir a 
generar activitats culturals a l’entorn del Museu de les Trementinaires, obert al públic el desembre de 
l’any 1998. Des del primer moment, la finalitat va ser la divulgació del patrimoni etnogràfic que 
representa l’antic ofici de trementinaire i, de retruc, la promoció exterior de la vall de la Vansa i 
Tuixent, de tal manera que a partir de l’any 2003 es va convertir en una Fira d’herbes remeires. 
 
Des d’aleshores, la Festa i Fira de les Trementinaires s’ha continuat celebrant cada any, 
ininterrompudament. El programa d’actes ha anat creixent progressivament, com també ha augmentat 
l’interès per l’esdeveniment i el nombre de persones que hi ha vingut participant, de tal manera que, a 
hores d’ara, és ja un esdeveniment cultural plenament consolidat. És per aquest motiu que totes tres 
institucions acorden regular la seva participació en l’organització i el finançament de la Festa i Fira de 
les Trementinaires mitjançant conveni. 
 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
per a la realització de la Festa i Fira de les Trementinaires. 
 
Segon. Designar la Sra. Carme Ribó, consellera comarcal, com a representant del Consell 
Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i a l’Ajuntament de Josa i 
Tuixén. 
 
 
12. CONVENI AMB L'EMD DE LA GUÀRDIA D'ARES I L'AJUNTAMENT DE VALLS D'AGUILAR 
PER LA JORNADA DE MITOLOGIA PIRINENCA. 

Exp. Núm.: CNV 2015/12  
 
L’any 2007, l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia 
d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van organitzar la primera edició de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, una iniciativa adreçada a aprofundir en l’estudi, el coneixement i la divulgació 
del patrimoni llegendari del Pirineu i, d’una manera més concreta, d’uns dels éssers fantàstics més 
representatius de l’imaginari col·lectiu del territori: els manairons de la Guàrdia d’Ares. 
 
Per tal de millorar la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, i tenint en compte que la col·laboració s’ha realitzat fins l’any 2014, es creu 
convenient consolidar aquesta iniciativa cultural signant un conveni entre l’Ajuntament de Valls 
d’Aguilar, l’EMD de La Guàrdia d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’any 2015. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i atès el disposat a l’article 57 de la Llei de 
Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regularà la gestió i la col·laboració per realitzar la Jornada de 
Mitologia Pirinenca l’any 2015 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a Ajuntament de les Valls d’Aguilar i a l’EMD de la Guàrdia 
d’Ares 
 
 
13. APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA 
DEMANDA LÍNIA 1: VALL D'ALINYÀ A LA SEU D’URGELL 

Exp. Núm.: CPN 2015/1  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 



 

 

Servei 1: Vall d'Alinyà a la Seu 
d’Urgell 

Lluís Betriu Sabata 
ALINYÀ 

DIMARTS 03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 1: 
Vall d'Alinyà a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda. 
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent: 
 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 2: VALL DE BESCARAN A LA SEU D’URGELL 
 

Exp. Núm.: CPN 2015/2  
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 2: Vall de Bescaran a la Seu 
d’Urgell 

Josep Blasi Martell 
BESCARAN 

DIMARTS 
DIVENDRES 

03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 2: 
Vall de Bescaran a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda  
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 



 

 

Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 4: VALL DE CASTELLBÒ A LA SEU D’URGELL 

Exp. Núm.: CPN 2015/3  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 4: Vall de Castellbò a la Seu 
d’Urgell 

Gil Porredón Solé 
LA SEU D’URGELL 

DIMARTS 
DIVENDRES 

03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 4: 
Vall de Castellbò a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda.  
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 5: VALL DE CIVÍS A LA SEU D’URGELL 

Exp. Núm.: CPN 2015/4  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 5: Vall de Civís a la Seu 
d’Urgell 

Joaquim Puigdemassa 
LA SEU D’URGELL 

DIMARTS 
DIVENDRES 

03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 



 

 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 5: 
Vall de Civís a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda  
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent 
 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 6: ARDUIX, ARGOLELL I ARCAVELL A LA SEU D’URGEL 

Exp. Núm.: CPN 2015/5  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 6: Arduix, Argolell i Arcavell a 
la Seu d’Urgell 

Xavier Alís Vila 
LA SEU D’URGELL 

DIMARTS 
DIVENDRES 

03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 6: 
Arduix, Argolell i Arcavell a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
concurs per procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda  
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent 
 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 7: VALLS D’AGUILAR A LA SEU D’URGEL 

Exp. Núm.: CPN 2015/6  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 7: Valls d’Aguilar a la Seu 
d’Urgell 

Casimiro Porta 
LA SEU D’URGELL 

DIMARTS 
DIVENDRES 

14/06/2015 



 

 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 7: 
Valls d’Aguilar a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda  
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent 
 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 8: QUERFORADAT-CASTELLNOU-ARISTOT A LA SEU D’URGELL 

Exp. Núm.: CPN 2015/7  
 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 8: Querforadat-Castellnou-
Aristot a la Seu d’Urgell 

Xavier Vives Bagués 
LA SEU D’URGELL 

DIMARTS 
DIVENDRES 

03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 8: 
Querforadat-Castellnou-Aristot a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
concurs per procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda 
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent 
 



 

 

Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 9: VALL DE CAVA A LA SEU D’URGELL 

Exp. Núm.: CPN 2015/8  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 9: Vall de Cava a la Seu 
d’Urgell 

Lluís Grau Gascón 
LA SEU D’URGELL 

DIMARTS 
DIVENDRES 

03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 9: 
Vall de Cava a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda, i sotmetre’l a informació 
pública pel termini de 20 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Perfil del contractant de la corporació, perquè es 
puguin presentar reclamacions, el qual quedarà automàticament elevat a definitiu si no se’n 
presenten.   
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent: 
 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 10: VALL DE BANAT A LA SEU D’URGELL 

Exp. Núm.: CPN 2015/9  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 10: Vall de Banat a la Seu 
d’Urgell 

Joan Sirvent 
LA SEU D’URGELL 

DIMARTS 
DIVENDRES 

03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 1,516 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 



 

 

Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 10: 
Vall de Banat a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda, i sotmetre’l a informació 
pública pel termini de 20 dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Perfil del contractant de la corporació, perquè es 
puguin presentar reclamacions, el qual quedarà automàticament elevat a definitiu si no se’n 
presenten.   
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent. 
 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 14: CALBINYÀ A LA SEU D’URGELL 

Exp. Núm.: CPN 2015/10  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 14: Calbinyà a la Seu d’Urgell Casimiro Porta 

LA SEU D’URGELL 
DIMARTS 

 
03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU: 19,17 €/servei + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 14:  
Calbinyà a la Seu d’Urgell i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda. 
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent: 
 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 15: LA SEU D’URGELL A SORT 

Exp. Núm.: CPN 2015/11  
 



 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 15: la Seu d’Urgell a Sort Lluís Obiols Capdevila 

SORT 
DIARI 

 
caducada 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU/KM: 0,41 € + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 15: 
la Seu d’Urgell a Sort i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per procediment 
negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda.  
 
Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent: 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
APROVACIÓ DE PLECS I ACORD DE CONTRACTACIÓ DEL TRANSPORT A LA DEMANDA 
LÍNIA 19: PERAMOLA A OLIANA 

Exp. Núm.: CPN 2015/12  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell tramita anualment la subvenció amb la DG de Transport del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la prestació del servei de transport a la 
demanda que gestiona el Consell des de l’any 2008.   
 
Estant propera la finalització del termini d’adjudicació de la gestió d’aquest servei s’ha iniciat la 
tramitació de l’expedient per a la contractació del servei de transport a la demanda de la línia 
següent: 
 

ZONA ADJUDICATARI ACTUAL DIES DE SERVEI CADUCITAT 
Servei 19: Peramola a Oliana Josep Obiols Colell 

OLIANA 
DIMECRES 
DISSABTE 

03/09/2015 

    
 
TIPUS D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT 
VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: 3 ANYS 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: ESPECÍFIQUES DE CADA LÍNIA 
PREU: 30,66 €/servei + IVA        
 
Tenint en compte que no es pot promoure la concurrència més enllà dels contractistes amb targeta 
de transport XD (mixt de mercaderies i persones) 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe del secretari, 
 
S’inclou els plecs de clàusules administratives particulars elaborats pels serveis tècnics comarcals. 
 
Atès el disposat als articles 93, 94 i 161.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a l’article 277 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de transport a la demanda de la línia 19: 
Peramola a Oliana i obrir la convocatòria per contractar mitjançant concurs per procediment 
negociat sense publicitat. 
 
Segon. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte del 
servei de referència, el qual s’adjudicarà per procediment negociat sense publicitat, amb un 
pressupost de prestació de servei públic de Transport a la demanda. 
 



 

 

Tercer. Aprovar les despeses amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost 
comarcal per a l’any 2015 i que consta al plec de condicions. 
 
Quart. Fixar una condició suspensiva pel cas que no estigui confirmat el finançament per part del 
DPTOP abans de l’inici o aplicació pressupostària suficient i l’obtenció de l’autorització 
administrativa de la DG de Ports i Transports. 
 
Cinquè. Invitar les empreses de la comarca capacitades per a la realització de l’objecte del 
contracte, amb llicència de transports a origen o destí, i deixar constància de les invitacions 
cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús a l’expedient 
corresponent. 
 
Sisè. Delegar al president del Consell la competència per a adjudicar definitivament la contractació 
i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació 
i l’execució d’aquests acords. 
 
 
14. DECLARACIÓ DE BÈ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DELS MEGÀLITS DE LA VALL DE 
CABÓ  DEL MUNICIPI DE CABÓ I ORGANYÀ 

Núm. exp. BCL 2014/4  
 
L’Ajuntament de Cabó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local dels megàlits de la 
vall de Cabó, titularitat de l’Ajuntament d’Organyà i Consuelo Sires Graell, M. Mercedes Ribes 
Martí, Joan Tarrés Ribera, Teresa Obiols Garriga i Lluis Nadal Porta. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal. 
 
Destaca de l’informe la rellevància del conjunt de megàlits, tant pel fet de constituir un testimoni 
singular del desenvolupament del Calcolític i dels rituals d’inhumació col·lectiva al territori 
comarcal, com per les possibilitats que ofereix per a la interpretació del conjunt i de l’època que 
representen, atès el bon estat dels elements que el composen. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local els megàlits de la vall de Cabó. 
 
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 i als propietaris de les parcel·les on s’erigiren els 
diferents monuments megalítics en el seu moment. 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
15. ADHESIÓ A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A L’IMPULS DELS ESPORTS D’HIVERN 
EN LA POBLACIÓ INFANTIL DE LES COMARQUES PIRINENQUES DE CATALUNYA 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Exp. Núm.: CNV 2015/4  
 
En data 23 de desembre de 2014 la Secretaria General de l’Esport i el Departament 
d’Ensenyament van formalitzar l’acord de col·laboració per a l’impuls dels esports d’hivern en la 
població infantil de les comarques pirinenques de Catalunya, en el marc del Pla estratègic dels 
Esports d’Hivern a Catalunya. 
 
El Programa Esport Blanc Escolar és un pla d’actuació del procés d’implementació del Pla 
estratègic dels Esports d’Hivern a Catalunya que va destinat a la promoció de l’esquí escolar, en 
les seves diferents modalitats, fent una atenció especial als alumnes de les comarques del Pirineu. 
 
Aquest programa es desenvoluparà en horari lectiu i en el marc curricular a les escoles de les nou 
comarques de muntanya, amb la utilització de les estacions d’esquí que hi ha actualment en 
aquest territori.  
 
Durant els cursos 2013/2014 i 2014/2015 es van dur a terme la fase experimental preparatòria i la 
prova pilot. El desenvolupament favorable d’aquestes determinen la continuïtat del programa en 
una nova fase a desenvolupar durant el curs 2015/2016, i així successivament fins a la participació 
de tots els centres escolars de les comarques del Pirineu.  
 
Per tot l’exposat, el Consell Comarcal vol subscriure una addenda al conveni de col·laboració i es 
compromet alhora a gestionar i cobrir la despesa del transport escolar corresponent als 
desplaçaments dels centres d’ensenyament de l’Alt Urgell que participen cada curs escolars en la 
realització de les activitats programades en el marc del programa Esport Blanc Escolar.   
 
Tot i això caldrà que el Departament d’Ensenyament o la Secretaria General de l’Esport dotin 
econòmicament el programa també per poder fer front a les despeses de transport que actualment 
només han estat cobertes per la prova experimental i la prova pilot. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’addenda al conveni per a l’impuls dels esports d’hivern en la població infantil de 
les comarques de pirinenques de Catalunya 
 
Segon. Comprometre’s a la gestió de la despesa del transport escolar corresponent als 
desplaçaments dels alumnes de la comarca que participen en el programa Esport Blanc Escolar 
 
Tercer. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament i a la Secretaria General de l’Esport el 
finançament per a fer front a les despeses derivades del transport.   
 
Quart. Notificar aquest acord a la Secretaria General de l’Esport i al Departament d’Ensenyament. 
 
 
 



 

 

16. ADHESIÓ AL CONVENI PER DIFUSIÓ DE LA LÍNIA 900900120 DE LA XARXA D’ATENCIÓ 
I RECUPERACIÓ INTEGRAL PER A LES DONES EN SITUACIONS DE  VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

Exp. Núm.: CNV 2015/5  
 
En data 28 d’abril de 2014 l’Institut Català de les Dones i les entitats municipalistes van signar un 
acord de col·laboració  per a la difusió del servei d’atenció telefònica especialitzada 900 900 120 
de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista 
 
A la reunió del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), duta a terme el dia 16 de gener de 
2015 als serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família a Lleida, es va posar sobre la 
taula que els ens locals poden signar un conveni amb l’Institut Català de les Dones per a la difusió del 
telèfon 900900120 i que els SIADS en facin difusió als municipis de la seva comarca. 
 
Igualment, també hi ha la possibilitat de que les entitats i associacions de comerciants s’adhereixin a 
aquest conveni. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
manifesta interès en adherir-se a l’acord esmentat i fer difusió d’aquest. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 66.1. de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Adherir-se al conveni per a la difusió del servei d’atenció telefònica especialitzada 900 900 120 
de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura del mateix i per a la realització dels tràmits que siguin 
necessaris per a fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Institut Català de les Dones. 
 
 
17. APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT I 
MENJADOR ESCOLAR PEL CURS 2014-2015 

Exp. Núm.: CNV 2014/23  
 
En data 13 de febrer de 2015 (R.E núm. 332), el Departament d’Ensenyament, a través de la 
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, ha fet arribar al Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell la proposta definitiva de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per 
al curs 2014-2015. 
 
En data d’avui, 16 d’abril de 2015, s’ha rebut una nova proposta definitiva elaborada amb la última 
informació disponible i que modifica l’anterior en l’apartat de menjador no obligatori que s’ha 
incrementat en el tram garantit per ajuts socioeconòmics. 
 
Pel que fa al tram garantit de les beques de menjador pel alumnes que no ho son de caràcter 
obligatori, es fa contar que l’import que es reflecteix al conveni podrà variar en funció del nombre 
de beques i beneficiaris d’aquest ajut en aquest tram. 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Els imports que es proposen, amb un import total de 1.273.288,56 €, es desglossen de la manera 
següent:  
 

Transport escolar obligatori:   736.983,14 € 
Transport escolar no obligatori:                22.059,43 € 
 

Menjador escolar centres públics:  303.341,20 € 
Menjador escolar centres concertats:         63.835,20 € 
Ajuts socioeconòmics de menjador:  103.717,32 € 
 

3’5% de gestió:       43.352,27 €  
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda d’actualització econòmica del Conveni amb el Departament d’Educació 
per al curs 2014/2015, rebuda en data 16 d’abril, per import de 1.273.288,56 euros. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació. 
 
 
18. APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DEL CONTRACTE PROGRAMA 2015 AMB 
EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS: 
RATIFICACIÓ DE DECRET 

Exp. Núm.: CNV 2015/15  
 
El President del Consell Comarcal, en data de 14 d’abril de 2015, ha dictat el següent Decret, el 
qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2015/66 
 
Aprovació del Protocol addicional del Contracte Programa 2015 amb el Departament de Benestar 
Social i Família en matèria de Serveis Socials 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon a les comarques suplir  als 
municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies en l’àmbit dels serveis 
socials bàsics. Així com, promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció 
social especialitzada. 
 
Per a la coordinació i cooperació interadministrativa, el Departament va preveure a l’any 2008 l’establiment 
de convenis quadriennals instrumentats mitjançant la fórmula de contractes programes, que substituïa 
l’anterior sistema basat en convocatòries de subvencions resoltes amb subscripció de convenis de 
col·laboració, prèvia aprovació d’unes bases generals i específiques. 
 



 

 

El Ple, de data 14 de juny de 2012, va aprovar el Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Aquesta setmana s’ha rebut, per part del Departament, el document de protocol addicional de concreció per 
al 2015 del Contracte Programa i les fitxes econòmiques corresponents, el resum pressupostari del qual 
s’indica a continuació:  
 
NIVELL 

1 

CP 2015 Fitxa 1 Serveis Socials Bàsics 
            Professionals equips bàsics (TS i ES) 228.041,45 € 
            SAD Social 125.083,10 € 
            SAD dependència 29.079,00 € 
            Ajuts d'urgències socials 14.291,00 € 

Fitxa 2 

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

2.1 Servei de centre obert 25.000,00 € 
2.2 Programa d'atenció social i educativa davant les situacions 

de risc NIVELL 2.2 

2.3 Servei d'integració familiar en família extensa NIVELL 2.2 
Fitxa 19 Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA)   

Fitxa 31 

Competències delegades als consell comarcals en matèria de 
polítiques de joventut   

31.1 Personal  27.000,00 € 

31.2 Inspecció instal•lacions juvenils 994,50 € 

31.3 Seguiment d’activitats d’educació en el lleure 1.265,40 € 

TOTAL NIVELL 1 450.754,45 € 
NIVELL 

2.2 

Fitxa 2 

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

2.1.1 Servei de centre obert ESTIU 19.442,00 € 
2.2 Programa d'atenció social i educativa davant les situacions 

de risc 25.812,00 € 

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

Fitxa 7 Acollida i Integració a persones estrangeres immigrades 28.885,00 € 
Fitxa 9 Servei de transport adaptat 36.652,90 € 

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

Fitxa 32 Servei d'Oficines Joves  45.000,00 € 

Fitxa 33 

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

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

TOTAL NIVELL 2.2 233.645,72 € 
 

TOTAL CONTRACTE PROGRAMA 684.400,17 € 
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Atès que és responsabilitat dels ens locals supramunicipals els serveis socials bàsics, la gestió per delegació 
dels serveis socials especialitzats, la participació en la planificació en el seu àmbit territorial i la participació 
en el finançament dels serveis socials bàsics, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell està interessat en la 
signatura del protocol addicional al Contracte Programa amb el Departament de Benestar  Social i Família, 
amb una vigència fins el 31 de desembre de 2015.  
 
Vists l'article 84.2. m de l’Estatut d’Autonomia que estableix que els governs locals tenen competències 
pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les 
persones i dels serveis socials públics d'assistència primària i en el foment de les polítiques d'acolliment dels 
immigrants, i l'article 92 que configura la comarca com un ens local amb personalitat jurídica pròpia, format 
per municipis, amb competències gestores. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Contracte programa 2015 que regula les relacions interadministratives amb el Departament 
de Benestar Social i Família per a la prestació de serveis en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni.” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar aquest 
Decret. 
 
 
19. APROVACIÓ DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR ADREÇATS A ALUMNAT DE L'ALT URGELL D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS 
I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB 
FONS PÚBLICS PEL CURS ESCOLAR 2015-2016 

Exp. Núm.: SEC 2015/1  
 
En data 15 d’agost de 2006 és van publicar les primeres bases reguladores de la concessió d’ajuts 
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes d’educació infantil, 
primària i secundària obligatòria dels centres escolars de la comarca de l’Alt Urgell (BOP núm. 111 
de l’any 2006) i s’han anat fet modificacions puntuals d’aquestes bases. 
 
Durant el curs 2014-2015 es van establir uns nous criteris per a la concessió d’ajuts de menjador 
escolar, els quals han estat aplicats per tots els consells comarcals. 
 
Seguint en la línia que es va establir, aquests criteris han estat revisats pel grup de treball constituït 
per representants dels consells comarcals, de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació 
de Municipis de Catalunya i del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’establir els criteris 
que han de regir la concessió d’ajuts de menjador escolar per al pròxim curs, i que durant aquest 
mes de febrer s’han rebut al Consell Comarcal.  
 
Tenint en compte l’objecte de les bases, que és regular la concessió d’ajuts econòmics individuals 
de menjador per tal que els alumnes en edat d’escolarització de les famílies de la comarca de l’Alt 



 

 

Urgell que tinguin dificultats econòmiques, socials o geogràfiques puguin gaudir d’un ajut que els 
permeti utilitzar el servei de menjador del seu centre escolar,   
 
Vist l’establert als article 239, 247 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 118 a 135  del Reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals, així com a la Llei 38/2003 General de subvencions i al RD 
887/2006, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat 
de l'Alt Urgell que cursen ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil en centres 
educatius sufragats amb fons públics pel curs escolar 2015-2016, d’acord amb els criteris tramesos 
pel Departament d’Ensenyament. 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern les competències per les convocatòries.  
 
Tercer. Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 20 dies hàbils 
mitjançant publicació al DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar 
al·legacions i suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin es considerarà definitivament 
aprovat i es procedirà a la seva publicació definitiva 
 
 
Punts inclosos per urgencia: 
 
20. ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR 
SOCIAL I FAMÍLIA I L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER LA GESTIÓ DE L’OFICINA 
JOVE DE L’ALT URGELL, ANY 2015 

Exp. Núm.: CNV 2015/16  
 
S’ha rebut del Departament de Benestar Social i Família l’addenda de pròrroga del conveni per la 
gestió de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, any 2015 que té per objecte establir les línies de 
col·laboració i cooperació mútua entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Benestar Social i Família, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a 
gestionar l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. 
 
Per aquesta col·laboració de l’any 2015 es preveu un finançament de 40.000 € pel Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i 5.000 € per l’Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 66.1. de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la gestió de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.  
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament a través de la Coordinació Territorial a Lleida de la 
Direcció General de Joventut. 
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21. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2014. 

Exp. núm. INT-2015-08 
 
El President del Consell Comarcal, en data de 27 de febrer de 2015, ha dictat el Decret 2015/42, 
d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2014 , del qual es dóna compte en compliment de l’article 
42 del Reglament d’Organització i Funcionament dels ens Locals per desenvolupament de 
l’aplicació de l’article 22.2a) de la llei de bases de Règim Local i el Ple se’n dóna per assabentat. 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2015/42 

  Núm. Exp.: INT 2015/8  
Aprovació liquidació 2014 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre de 2014, el resultat 
següent: 
 
1.1. Pressupost de despeses:  
 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 5058287,29
Modificacions de despeses: 966301,07
Pressupost definitiu de despeses: 6024588,36
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses: 4883145,74
Obligacions reconegudes: 4727449,07
Despeses ordenades: 4727449,07
Pagaments realitzats: 3389306,5
Obligacions pendents de pagament: 1338142,57

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 4102741,52
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 20221,54
Pagaments realitzats: 3404917,33
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 677602,65

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     2015745,22  
 
 
1.2. Pressupost d’ingressos: 
 



 

 

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 5058287,29
Modificacions d’ingressos: 966301,07
Pressupost definitiu d’ingressos: 6024588,36
Drets reconeguts: 4757161,1
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta: 2272466,62
Drets pendents de cobrament: 2484694,48

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 5948680,29
Baixes: 91747,9
Recaptació: 4514536,07
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1339396,65

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 3824091,13  
 
 
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
 

CONSELL COMARCAL  DE L'ALT URGELL

Exercici Comptable: 2014

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 4.629.382,53 4.428.860,25 200.522,28

b. Altres operacions no financeres 86.574,96 102.789,36 - 16.214,40

1. Total operacions no financeres (a+b) 4.715.957,49 4.531.649,61 184.307,88

2. Actius financers 41203,61 0,00 -41.203,61

3. Passius financers 0,00 195.799,46 -195.799,46

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 4.757.161,10 4.727.449,07 29.712,03
AJUSTOS:

0,00

168124,22

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 197.836,25

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a 

 
 
1.4. Romanent de tresoreria: 
  
 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL

Exercici Comptable: 2014

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2014

1. (+) Fons líquids 612.575,25

2. (+) Drets pendents de cobrament 3.814.700,11

(+) del Pressupost corrent 2.484.694,48

(+) de Pressupostos tancats 1.339.396,65

(+) d'operacions no pressupostàries 17.901,57

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 27292,59

3. (-) Obligacions pendents de pagament 3.363.681,11

(+) del Pressupost corrent 1.338.142,57

(+) de Pressupostos tancats 677602,65

(+) d'operacions no pressupostàries 1.347.935,89

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.063.594,25

II. Saldos de dubtós cobrament 201073,66

III. Excés de finançament afectat 412571,39

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 449.949,20  
 
1.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 528.583,17 €. Estan formats pels romanents d’incorporació 
obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de 
tresoreria anterior, a l'epígraf III. 
 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del pressupost. 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o 
superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, per diferència 
entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos 
motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària. 
 
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 196.053,98 € d'acord amb el següent 
detall: 
 
Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   
Ingressos no financers 4.715.957,49
Despeses no financeres 4.531.649,61
Superàvit no financer 184.307,88
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  11.746,10
PTE 0,00
Interessos 0,00



 

 

Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos  0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 4.727.703,59
Despeses ajustades 4.531.649,61
Capacitat de finançament 196.053,98

 
1.7. Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, caldrà 
comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell que es desprèn de la liquidació de 
2014. 
 
La despesa computable serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la despesa 
finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als 
sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera edició de la 
“Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la qual aplicarem la 
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2013 al 2014 és del 
1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les 
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
 
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 2014 
compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la Regla de la 
despesa amb un marge de 10.149,83 €. 
 

Concepte 
Liquidació exercici 

2013 
Liquidació exercici 

2014 
Suma cap.1 a 7 de despeses sense 
interessos 

4.037.834,06 4.471.437,49 

AJUSTOS (Càlcul despeses no 
financeres segons el SEC) 

0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres inversions 
reals. 

0,00 0,00 

+/-Inversions realitzades per compte 
d'un ens local. 

0,00 0,00 

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00 
+Aportacions de capital. 0,00 0,00 
+/-Assumpció i cancel·lació de 
deutes. 

0,00 0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici 
pendents d'aplicar a pressupost. 

0,00 0,00 

+/-Pagaments a socis privats 
realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

0,00 0,00 

+/-Adquisicions amb pagament 
ajornat. 

0,00 0,00 

+/-Arrendament financer. 0,00 0,00 
+Préstecs 0,00 0,00 
-Mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors 2012 

0,00 0,00 
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-Inversions realitzades per la 
Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

0,00 0,00 

Altres 
0,00 0,00 

Despeses no financeres en termes 
SEC excepte interessos del deute 

4.037.834,06 4.471.437,49 

-Pagaments per transferències (i 
altres operacions internes) a altres 
ens que integren la Corporació Local 

0,00 0,00 

- Despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de la Unió 
Europea o d'altres 
Administracions públiques 

3.409.532,94 3.827.342,95 

Unió Europea 0,00 3.327,50 
Estat 25.887,58 57.299,00 

Comunitat Autònoma 2.805.518,92 3.093.239,01 
Diputacions 436.931,30 380.179,70 

Altres Administracions Públiques 141.195,14 293.297,74 
- Transferències per fons dels 
sistemes de finançament 

0,00 0,00 

 - Despesa finançada amb 
superàvit de la liquidació 

  0,00 

Total despesa computable a 
l'exercici (1) 

628.301,12 644.094,54 

Taxa de referència de creix. del 
PIB (2) 

0,015   

Despesa computable 
incrementada per la taxa de 
referència   

637.725,64   

+ canvis normatius que suposen 
increments permanents de la 
recaptació (3) 

16.518,73   

- canvis normatius que suposen 
decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA 
DESPESA (EX. n-1) (4) 

654.244,37   

b) TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 

  644.094,54 

Marge de compliment 
  10.149,83 

% Variació de la despesa 
computable (5-1/1)   2,51% 

 
 
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.8.1. Deute públic:  



 

 

 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest percentatge. No 
obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, 
és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats 
recursos que estableix la regulació especial que determina la disposició final trentena primera de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a 
l'exercici 2014). 
 
El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats minorant 
els ingressos afectats, és el següent: 
 
 
    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 4.629.382,53 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 4.629.382,53 
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 557.495,67 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 582.121,76 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 24,62% 

 
1.8.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 73,72 dies el Consell Comarcal de l’Alt Urgell; 
8,27 dies Iniciatives Alt Urgell S., i un PMP global de 62,90 dies.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, 
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació 
neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran 
de determinar: 
 
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 El resultat pressupostari de l’exercici 
 Els romanents de crèdit 
 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el 
següent. 
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5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del superàvit 
pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit pressupostari, aquest 
es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos 
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova disposició 
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del 
superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en 
què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals 
formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves 
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, 
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior 
del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels 
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats figura a la part. 
 
Segon.  Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
 
Tercer. Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
 
 
22. APROVACIÓ DEL PLA DE TRESORERIA, ANY 2015 

Exp. Núm.: INT 2015/17  
 
La finalitat del Pla de Disposició de fons és la d’establir els criteris i ordre de prelació per afrontar, 
en cada moment i amb les disponibilitats líquides corresponents, les obligacions degudament 
reconegudes pel Consell Comarcal, aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i 
cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria. 
 
El Pla de tresoreria fixa en el temps, i tenint en compte els ingressos, l’aplicació dels criteris 
aprovats per Pla de disposició. 
 
En concret, amb l’aprovació d’aquest Pla de tresoreria es preveu poder fer front a les despeses 
pendent de pagament d’exercicis anterior dels capítol 2 i 6 en els mesos d’abril i maig, comptant 
amb els ingressos provinents del FLA Social. 
 



 

 

El disposat a l’article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, als articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril  pel 
qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària, i a l’article 14 de 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària, i sostenibilitat financera 
(LOEPSF), obliga a prioritzar els pagaments següents: 

- Despeses de personal 
- Obligacions contretes en exercicis anteriors 
- Interessos i  capital del deute públic. 

 
D’acord l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament d’informació 
prevista a la LOEPSF modificat per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, trimestralment les 
Corporacions Locals actualitzaran els seus plans de tresoreria amb el detall que s’estableix a 
l’article de referència i trametran aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 

Primer. Aprovar el Pla de disposició de fons del Consell Comarcal  d’acord amb el següent ordre 
de pagament: 

1.- Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos financers i a  l’amortització de capital dels 
préstecs vigents amb entitats de crèdit, es faran efectius als venciments establerts en els quadres 
d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a les devolucions de les pòlisses de tresoreria que 
l’Ajuntament concerti amb entitats financeres.  

  
2.- Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes a què corresponguin.  

 
3.- Despeses contretes en exercicis anteriors.  
 
4.- Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per domiciliació bancària.  

5.- Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre el valor afegit. 

6.- Liquidacions tributàries de qualsevol administració 

7. Pagaments en compliment de sentències. 

8. Devolució d’ingressos indeguts. 

9.- Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt s’atendran com a caràcter general totes 
les obligacions per tercers davant l’ajuntament i que venen documentades mitjançant factura dels capítols 2 i 
6 del pressupost de despeses. Els pagaments es satisfaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es 
determinarà d’acord amb la data d’entrada de la factura en el registre de factures, tenint preferència les 
factures més antigues.  

10.- Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions es tindrà en compte la data 
presentació de la documentació justificativa per part dels beneficiaris al registre general de l’ajuntament. El 
criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les 
factures de proveïdors. 

11.-  La resta de pagaments. 

Segon-  Aprovar el Pla de tresoreria de l’any  2015 que consta a l’expedient. 
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23. PAGAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE 
DE 2012 

Exp. Núm.: INT 2012/28  
 
El Ple de febrer d’enguany es va acordar, 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", i 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. Alhora es va acordar posposar 
l’efectivitat d’aquell acord a l’aprovació del Pla de Tresoreria que contempli el procediment pel 
compliment del criteri de pagament a 30 dies. 
 
El Ple d’avui, 16/04/2015, s’ha aprovat el Pla de Tresoreria que preveu els procediments per 
complir amb les condicions Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària, i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) de pagament a 30 dies. Amb aquest Pla el Consell Comarcal 
compleix el procediments que s’estableixen a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Estabilitat Financera. 
 
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 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’abonament de la quantitat equivalent a la part proporcional als treballadors en 
actiu del Consell Comarcal amb el concepte de “recuperació de la paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012” amb la nòmina del mes d’abril. 
 
Segon.  Aprovar l’abonament, 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. 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. 
 
 
24.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. 33 al 67 de 2015 compresos entre els dies 19 de febrer de 2015 i  fins la 
data d’avui. 

 Resolucions: núm 10 al 24 de 2015 entre els dies 16 de febrer de 2015 i fins a la data 
d’avui. 

 
 
25.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa que des de la Direcció General de Medi Natural es va convocar reunió amb 
els ajuntaments propietaris de boscos per fer una gestió unificada de les subhastes d’aprofitaments 
forestal amb una sola publicació amb l’objectiu de millorar els preus finals. En aquesta reunió es va 
informar que els boscos propietats de la Generalitat també sortirien a subhasta de forma conjunta 
amb els dels ajuntaments que s’hi adherissin i que el benefici net que s’obtingués dels boscos de 
la Generalitat revertirien a la pròpia comarca.  
 
El president informa, en segon lloc, sobre l’estat de tramitació de la sol·licitud del Consorci GAL Alt 
Urgell Cerdanya per a ser acreditat com a grup d’acció Local als efectes de la gestió dels ajuts 
Leader pel període 2014-2020. 
 
26.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
27.PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària       El president   
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    
 


