
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2015/3 
Caràcter: Ordinari 
Data: Dijous, 11 de juny de 2015 
Durada: De les 20:00 a les 20:30 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. 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. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sra. Monserrat Ramoneda Ballester, consellera  
 Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller  
 Sra. Concepció Rabassa Castellarnay, consellera  
 Sr. Jordi Sala Solans, conseller  
 Sr. Pere Millas Casals, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària, qui dóna fe de l’acte. 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr.Jesús Dòria Parramon,  conseller  
 Sr.Josep Miquel Alfonso Sànchez,  conseller  
 Sr.Antoni Casanovas Alís,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
Il·lma. Sra. M Carme Valls Piera, Ajuntament de Josa i Tuixén 
 
S’incorporen durant la sessió: Ningú 
 
Ordre del dia 
 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 

2. Modificació Projecte FEDER Eix 1- Alt Urgell en xarxa V.2.0 
 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

3. Resposta a l'al·legació del plec de condicions i acord sobre la suspensió de la licitació dels 
contractes de transport escolar 

4. Acord sobre la suspensió de la licitació dels contractes de transport escolar  
5. Pròrroga de contractes de transport escolar 

 
6. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
7. Informes de Presidència 
8. Torn obert de paraules als alcaldes 
9. Precs i preguntes 

 
 

Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aproven l’acta anterior 2/2015, de data 16 d’abril de 2015. 
 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
2. MODIFICACIÓ PROJECTE FEDER EIX 1- ALT URGELL EN XARXA V.2.0 
 

Exp. Núm.: SUB 2012/3  
 
Per Resolució GRI/1183/2013, de 6 de juny, sobre selecció d’operacions dels ens locals de la 
demarcació de Lleida susceptibles de cofinançament FEDER Catalunya 2007-2013- Eix 1, 
economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial (amparada en la ORDRE 
GRI/21/2012, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar 
operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser coinançades pel 
FEDER, per al període 2007-2013, eix 1) es va atorgar ajut al Consell Comarcal per a la inversió 
titulada “Alt Urgell en Xarxa V2.0”, que consisteix en la millora de l’accés de banda ampla dels 
ciutadans de l’Alt Urgell i la millora de l’accés a l’administració i foment de la l’administració 
electrònica, per import de 200.000,00 € i, alhora, se li concedia un ajut de 100.000,00 € per part del 
FEDER (50%) i de 50.000,00 € (25%) per part de la Diputació de Lleida. 
 
Fins a la data d’avui s’ha executat un total de 118.624,77€ del total previst inicialment. Tenint en 
compte la previsió inicial del pressupost i l’execució del mateix cal reassignar una part del 
pressupost per redistribuir-lo entre les accions previstes, sobretot tenint en compte que s’havia 
previst un pressupost molt baix per l’acció d’interconnexió de xarxes, i que no s’havia previst 
despesa concreta en publicitat i difusió. Davant l’actual context, aquestes accions es consideren 
adients i molt necessàries. 
 
Quadre de reassignació i estat d’execució: 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
 

Actuació  Pressupost Inicial Pressupost Definitiu Pendent Executar  Executat 

Honoraris tècnics  6.655,00 6.655,00 0,00  6.655,00

Ampliació Xarxa Wimax  106.480,00 94.425,20 12.000,00  82.425,20

Creació xarxa WiFI comarcal  24.200,00 2.000,00 2.000,00  0,00

Modernització CAPITs  38.720,00 29.544,57 0,00  29.544,57

Interconnexió telemàtica  20.449,00 62.449,00 62.449,00  0,00

Altres  3.496,00 4.926,23 4.926,23  0,00

TOTAL  200.000,00 200.000,00 81.375,23  118.624,77
         
 
Alhora s’ha replantejat la reubicació d’una antena per a la repetició del senyal Wimax al municipi 
del Pont de Bar (punt 10), per tal de millorar la cobertura als nuclis dels Arenys i Ardaix, ja que el 
nucli del Pont de Bar ja té cobertura per ADSL, de manera que l’antena que s’havia d’instal·lar a 
Toloriu s’instal·larà a Aristot sense cap altre modificació pressupostària per aquest canvi 
d’ubicació. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Modificar el pressupost inicial segons el quadre d’accions següent: 
 

Actuació  Pressupost Inicial  Pressupost Definitiu  Reassignació 

Honoraris tècnics  6.655,00 6.655,00  0,00

Ampliació Xarxa Wimax  106.480,00 94.425,20  ‐12.054,80

Creació xarxa WiFI 
comarcal 

24.200,00 2.000,00 
‐22.200,00

Modernització CAPITs  38.720,00 29.544,57  ‐9.175,43

Interconnexió telemàtica  20.449,00 62.449,00  42.000,00

Altres  3.496,00 4.926,23  1.430,23

TOTAL  200.000,00 200.000,00  0,00
 
 
Segon.  Modificar la ubicació de l’antena prevista inicialment a Toloriu que s’instal·larà a Aristot 
sense cap altre modificació pressupostària per aquest canvi d’ubicació. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida i a la Direcció General d’Administració 
local.  
 
 



 

 

 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
2. RESPOSTA A L'AL·LEGACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS I ACORD SOBRE LA 
SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ DELS CONTRACTES DE TRANSPORT ESCOLAR  
 

Exp. Núm.: CPO 2015/1  
Exp. Núm.: CPO 2015/2  

 
El Consell Comarcal, per acord del Ple 19 de febrer de 2015, va aprovar els plecs de condicions i 
va adoptar l’acord de licitació pel transport escolar amb vehicles de més de 9 places com a 
contracte de gestió de serveis públics 
 
Un cop publicats els anuncis de licitació al BOP, al DOGC i al perfil del contractant, i presentades 
les pliques per diverses empreses, tal com consta a l’expedient,  en data 13 d’abril de 2015 es van 
obrir els sobre de les pliques presentades amb les propostes corresponents, restant pendent la 
celebració de la reunió de la Mesa de contractació per a fer proposta d’adjudicació. 
 
En data 17 d’abril de 2015 es va presentar escrit d’al·legacions al Plec per part de l’Associació 
d’empresaris de transport discrecional de Catalunya (AUDICA) en què sol·licita la modificació dels 
Plec de condicions amb l’alteració de la qualificació del contracte per passar a contracte de serveis 
i l’eliminació de l’experiència del conductors i acompanyant com a criteri d’adjudicació. 
 
En data 21 d’abril de 2015 n’ha emès informe la secretària del Consell Comarcal i consta informe 
jurídic tramès per correu electrònic del lletrat Rodríguez Ros de data 23 d’abril de 2015. 

Tenint en compte que, tot i que el contracte de serveis no exclou l’existència de risc i ventura de 
l’adjudicatari, en el sentit que  aquest queda vinculat per la seva oferta, sí que és cert que la 
retribució no es configura en el plec com a vinculada al nombre d’usuaris reals del mateix, ni 
tampoc es preveu que aquests abonin tarifa directament a l’adjudicatari, per la qual cosa, i d’acord 
amb la normativa i doctrina que invoca AUDICA, la qualificació correcta del contracte de transport 
escolar que proposa licitar el Consell és de serveis i no de gestió de servei públic. 
 
Tenint en compte l’obligació legal de resoldre de forma expressa establert a l’article  42 de la Llei 
30/1992 de Règim Jurídic i Procediment administratiu comú i els articles 78, 161, 155 i altres 
concordants del Real Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del Sector Públic. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Estimar les al·legacions presentades i desistir del procediment d’adjudicació per raons 
d’interès públic atès que la qualificació del tipus de contracte ha de ser de contracte de serveis 
enlloc del contracte de gestió de servei públic 
 
Segon. Ordenar la devolució dels avals i fiances dipositades pels licitadors per a prendre part en 
aquesta licitació suspesa. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Associació d’empresaris de transport discrecional de Catalunya 
(AUDICA) i als interessats a l’expedient 
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4. ACORD SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA LICITACIÓ DELS CONTRACTES DE TRANSPORT 
ESCOLAR  

Exp. Núm.: CPO 2015/1 
Exp. Núm.: CPO 2015/2  

 
El Ple del Consell Comarcal de  data 19/02/2015 va aprovar el Plec de clàusules administratives i 
prescripcions tècniques ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat, 
per lots, per a la gestió del servei públic de transport escolar, obligatori i no obligatori, amb vehicles 
de més de nou places, i en va anunciar la licitació mitjançant publicació al BOP de data 20/03/2015 
al DOGC de data 24/03/2015 i al perfil del contractant de data 24/03/2015. 
 
Un cop publicats els anuncis de licitació al BOP, al DOGC i al perfil del contractant, i presentades 
les pliques per diverses empreses, tal com consta a l’expedient,  en data 13 d’abril de 2015 es van 
obrir els sobre de les pliques presentades amb les propostes corresponents, restant pendent la 
celebració de la reunió de la Mesa de contractació per a fer proposta d’adjudicació. 
 
L’últim dia per a la presentació de propostes era el 08/04/2015. En data 13/04/2015 es van obrir els 
sobre de les pliques presentades amb les propostes corresponents, restant pendent la celebració 
de la reunió de la Mesa de contractació per a fer proposta d’adjudicació. 
 
En data 17 d’abril de 2015 es va presentar escrit d’al·legacions al Plec per part de l’Associació 
d’empresaris de transport discrecional de Catalunya (AUDICA) a l’expedient CPO/2015/01 en què 
sol·licita la modificació dels PCAP amb l’alteració de la qualificació del contracte per passar a 
contracte de serveis i l’eliminació de l’experiència del conductors i acompanyant com a criteri 
d’adjudicació. Aquestes al·legacions han estat acceptades per part del Ple del Consell Comarcal 
d’avui i per tant impossibilita la continuació de la tramitació d’aquest expedient, la qual cosa 
comporta la necessitat de desistir del procediment. 
 
Tenint en compte el disposat als articles 78, 161, 155 i altres concordants del Real Decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector 
Públic. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Desistir del procediment d’adjudicació per raons d’interès públic atès que la qualificació del 
tipus de contracte ha de ser de contracte de serveis enlloc del contracte de gestió de servei públic i 
suspendre’n la licitació. 
 
Segon. Ordenar la devolució dels avals i fiances dipositades pels licitadors per a prendre part en 
aquesta licitació suspesa. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als interessats i publicar al BOP, al DOGC i al perfil del contractant 
aquest acord.  
 
 
 



 

 

 
 
5. PRORROGA DELS CONTRACTES DE TRANSPORT ESCOLAR CURS 2015-2016 

 
Exp. Núm.: CPO 2015/3  

 
Per acord del Ple de Consell Comarcal, de 18 d’abril de 2007, es va acordar la contractació del 
servei públic de transport escolar aprovant-se alhora el plec de condicions concret, amb divisió per 
lots de les línies: Lot A Zona Sud, Lot B Zona Nord, Lot C Zona Vall de la Vansa, Lot D Bescaran i 
Lot E Josa, i delegant-se a la Comissió Govern l’acord d’adjudicació definitiva. 
 
La Comissió de Govern de 12 de juny de 2007 va adjudicar definitivament els contractes de les 
línies de transport escolar referents als lots A,B i C, vehicles de més de nou places (expedient 
COGSP-01/2007), als adjudicataris i pels imports que a continuació es detallen: Lot A - Autocars 
Vila Betriu, SL -import dia 1.540,29 € i import desdoblament 20.181,60 €; Lot B - Autocars Brugulat, 
SA -import dia 1.254,93 € i import desdoblament 34.311,37 € i lot C - Autocars Vila Betriu, SL -
import dia 409,44 € i import desdoblament 9.535,50 €, i també les línies de transport escolar 
referents als lots D i E, vehicles de menys de nou places (expedient CO-GSP-02/2007), següents: 
Lot D - Josep Blasi Martell -import dia 75,65 € i import desdoblament 2.252,00 €. 
 
El punt 5 del Plec de condicions fixa la durada del contracte en 5 cursos escolars prorrogables, 
d’un en un fins a un màxim de cinc anys més, sempre que es confirmi l’addenda del Departament 
d’Educació per a prestar el servei, i a l’article 23.2 del TRLCSP que regula la durada dels 
contractes. 
 
Pel curs 2012-2013 es va aprovar la primera de les pròrrogues possibles, per acord de la Comissió 
de Govern de 7 d’agost de 2012, per delegació del Ple ordinari de 14 de juny de 2012, un cop 
rebuda la resolució del Departament d’Ensenyament que acordava mantenir els horaris només 
amb lleugeres adaptacions es considera que es pot mantenir les condicions dels contractes. 
 
Pel curs 2013-2014 es va aprovar la segona pròrroga per acord del Ple de 13/06/2013 i pel curs 
2014-2015 la tercera pròrroga per acord de Ple de 12/06/2014 dels contractes vigents. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga dels contractes pel curs 2014-2015, amb els mateixos termes i 
condicions, dels Lots A, B,C, i D  referents al transport escolar, subscrits amb les empreses 
següents: 
  

 Lot A -  Autocars Vila Betriu, SL 
 Lot B -  Autocars Brugulat, SA 
 Lot C -  Autocars Vila Betriu, SL 
 Lot D -  Josep Blasi Martell. 

 
Segon. Notificar aquest acord als adjudicataris. 
 
 
6. 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. 
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 Decrets de presidència: núm. 68 al 2015 de 2015 compresos entre els dies 16 d' abril de 

2015 fins la data d’avui. 
 Resolucions de gerència: núm. 25 a la 35 de 2015 compresos entre els dies 16 d' abril de 

2015 fins la data d’avui. 
 

 
7. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa als assistents que els dies 18 i 19 de juny tindrà llop la Trobada d’empresaris 
del Pirineu a la Seu d’Urgell i encoratja a la seva participació. 
 
 
8. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES. 
 
El president obre el torn de precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr. Millàs del Partit Popular (PP) i fa un prec d’agraïment a la presidència, als 
consellers i conselleres, la gerència i la secretaria, i el fa extensiu als tècnics comarcal i a tot el 
personal per la feina feta en aquests dos anys i mig que ell ha estat conseller comarcal. Manifesta 
que ha intentat estar a l’alçada del context democràtic i manifesta la seva satisfacció per la 
participació en les tasques del Consell Comarcal. Expressa un desig de sort a tots els consellers, 
continuïn o no en l’àmbit de la política, i es posa a disposició de tothom per ara endavant. 
 
La Sra. Vidal pren la paraula i manifesta que el Sr. Payerols en nom del PSC-Progrés Municipal vol 
fer un prec pel final del mandat. 
 
El Sr. Payerols pren la paraula. Fa un prec de despedida en nom propi i del grup de Progrés 
Municipal pel mandat que ara acaba del Consell Comarcal. En primer lloc manifesta l’agraïment als 
consellers i conselleres per la seva presència i assistència a tantes reunions, ja que sense ells el 
Consell Comarcal no tindria raó d’existir. Fa un agraïment especial al president en tant que va obrir 
la porta de la Comissió de Govern als partits que estaven a l’oposició, en un gest d’exercici de 
transparència i democràcia. Fa, també, un agraïment personal al Sr. Pere Millàs perquè és molt 
difícil està sol representant un partit, i posa de manifest la seva consideració per la seva 
assistència als plenaris i comissions, que impliquen una demostració de respecte als consellers i 
als seus electors. Manifesta també un agraïment pel tracte exquisit rebut a la gerent, a la secretària 
i a tots el personal del Consell Comarcal. 
 
En segon lloc, i pels consellers que continuïn els encomana coratge, tremp i audàcia per procurar 
deixar la comarca millor de com està ara. 
 



 

 

 
Pren la paraula el president, Sr. Fierro, i, posant de relleu que tocant-li parlar l’últim és més difícil 
per noves aportació, dona les gràcies als consellers i les conselleres pel modèlic treball fet per la 
comarca i pel petits municipis, on cadascú ha aportat el millor que podia. Manifesta que havent 
estat conseller i president en altres mandats en els que potser hi ha hagut més acritud, en aquest 
mandat de quatre anys últims ha estat per ell un mandat de col·laboració i debat, del que destaca 
el fet que per primera vegada es van aprovar uns pressupostos per unanimitat. 
 
En segon lloc el president fa una agraïment a la gerent per la feina feta, i més tenint en compte que 
s’incorporava de nou a un càrrec de gestió en temps de dificultats econòmiques. També agraeix la 
col·laboració en el treball a la secretària i als tècnics comarcals, així com a tot el personal del 
Consell. 
 
Manifesta per concloure que aquesta han estat els 4 anys en què ha disfrutat més i que la 
cordialitat ha ajudat a fer molt amb pocs recursos, amb encerts i errors, pels que s’excusa. 
 
Desitja molta sort a tothom, tant els que continuïn amb responsabilitats polítiques de govern o a la 
oposició, perquè han estat escollits per representar als diferents pobles. 
 
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 
    
 


