
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  PLE2015/8 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  Dijous, 8 d' octubre de 2015 
Durada:  De les 20:05 a les 20:35 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix:  
 Il·lm. Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Ricard Pérez Llordes, vice-president primer  
 Sr. Francesc Viaplana i Manresa, vice-president segon  
 Il.lma. Sra. Cristina Barbens i Casals, vice-presidenta tercera  
 Il.lma. Sra. Rosa Fàbrega i Romà, vice-presidenta quarta  
 Sra. Rosa Andorrà i Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga i Espluga, consellera  
 Sra. M. Carme Valls i Piera, consellera  
 Il.lma. Sra. M. Carme Ribó i Domenjó, consellera  
 Sr. Ernest Garcia i Ferras, conseller  
 Sr. Francesc Canillo i Cadena, conseller  
 Sr. Bernabé Fernández Hernando, conseller  
 Sra. Anna Bonet i Peláez, consellera  
 Sra. M. Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sr. Joan Barrera Aranda, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Sra. Anna Isabel Manrique i Pérez,  consellera  
 Sr. Andreu Marsà i Viles,  conseller  
 Sr. Sergi Parramon Garcia,  conseller  
 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr.  Martín Riera Rovira, Ajuntament de Coll de Nargó 
 
S’incorporen durant la sessió: ningú. 
 

ORDRE DEL DIA 
 



 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Donar compte del decret de presidència núm. 167/2015, nomenament vicepresidenta 4a i 

modificació de la Comissió de Govern 
3. Sol·licitud subvenció Programa Interreg VA España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-

2020 i compromís de cofinançament 
4. Aprovació de l’Ordenança fiscal número 11 per a la taxa del servei de l'EDAR de Montferrer 
5. Aprovació de l’Ordenança fiscal número 12 per a la taxa del servei de SAT 
6. Modificació pla de tresoreria 2015 

Punts inclosos per urgència: 
7. Pròrroga i modificació del Conveni de prestació del servei del Centre de Desenvolupament i 

Atenció Precoç de l’Alt Urgell - CDIAP 
8. Modificació de representants Juntes Consultives de Reserves de Caça 
9. Moció de suport al president Mas, l’exvicepresident Ortega i la consellera Rigau i a favor del 

9-N  
 

10. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
11. Informes de Presidència 
12. Torn obert de paraules als alcaldes 
13.  Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
A l’inici de la sessió el president dóna la benvinguda al conseller Sr. Antoni Fiol després del seu 
ingrés hospitalari i manifesta la felicitació per la seva recuperació. 
 
El Sr. Fiol manifesta l’agraïment per les mostres d’ànims i de suport rebudes. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aproven les actes de sessions anteriors: 

- 5/2015, de data 8 de juliol de 2015 
- 6/2015, de data 24 de juliol de 2015  
- 7/2015, de data 8 de setembre de 2015 

 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serv eis al Territori  
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 167/ 2015, NOMENAMENT 
VICEPRESIDENTA 4A I MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE G OVERN 

Exp. Núm.: SEC 2015/12  
 
 
El President del Consell Comarcal, en data de 15 de setembre de 2015, va dictar el següent 
Decret, el qual es sotmet a ratificació: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 167/2015 

Núm. Exp.: SEC 2015/12  

NOMENAMENT VICEPRESIDENTA 4a. I MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 
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La corporació comarcal sorgida de les darreres eleccions municipals de  24 de maig, es va constituït 
el dia 8 de juliol d’enguany, i en data 10 de juliol de 2015 el president, mitjançant el Decret 128/2015 
va designar les persones que ocuparan les vicepresidències i alhora va crear la Comissió de Govern 
pel mandat 2015-2019. 
 
En el mateix Decret es feia constar que la vicepresidència quarta restava pendent de nomenament 
atès que la persona que l’havia d’ocupar, la Sra. Rosa Fàbrega, encara no havia pogut prendre 
possessió del càrrec de consellera comarcal. 
 
Al Ple que ha tingut lloc el dia 8 de setembre de 2015 ha pres possessió la Sra. Rosa Fàbrega i 
Roma, i per tant, atès el disposat a l’article 13.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, sobre 
l'organització comarcal de Catalunya, que estableix que el president ha de nomenar un o més 
vicepresidents que seran encarregats de substituir-lo per ordre de nomenament en cas de vacant, 
absència o impediment. 
 
En data 17 de juliol de 2015 mitjançant Decret de presidència 133/2015, es van nomenar els 
membres que formarien part de la Comissió de Govern Comarcal, 
 
Tenint en compte també que, pel que fa a la Comissió de Govern com a òrgan resolutiu del Consell 
Comarcal, l’article 36 del Reglament Orgànic Comarcal crea la crea com a òrgan col·legiat on els 
seus membres son nomenats i separats lliurament pel president. 
 
Tenint en compte que han de formar part de la Comissió de Govern, les vicepresidències de les 
quals una d’elles, està pendent de nomenament. 
 
Atès que l'article 38 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales (ROF) aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, assenyala la 
necessitat de posar en coneixement del Ple totes aquelles resolucions dictades per la Presidència de 
la corporació en matèria de nomenaments i delegacions. 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,  
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Nomenar vicepresidenta quarta, als efectes de substitució i, si s'escau, de delegació de 
funcions, la Sra. Rosa Fàbrega i Roma. 
 
Segon.  Revocar la designació de membre de la Comissió de Govern de la Sra. M. Carme Ribó i 
Domenjó i designar-ne membre a la Sra. Rosa Fàbrega i Roma com a vicepresidenta del Consell 
Comarcal.  
 
Tercer.  Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió de Govern en el primer i tercer 
dimarts de cada mes. 
 
Quart.  Notificar aquest acord als consellers interessats i donar-ne compte a la propera sessió plenària 
així com publicar l’anunci corresponent al BOP. “ 
 



 

 

Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Donar-se per assabentat del contingut d’aquest Decret “ 
 
 

3. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA INTERREG VA ESPAN YA-FRANÇA-
ANDORRA (POCTEFA) 2014-2020 I COMPROMÍS DE COFINANÇ AMENT 

 
El president, Sr. Fierro, anuncia el contingut de la proposta que anirà encarada a la ocupació i la 
gent jove, i que pot representar la complementarietat amb altres projectes que sobre aquest tema 
s’ha fet amb el grup Leader. A continuació dóna la paraula a la gerent, Sra. Camps, qui explica que 
amb el projecte que es presenta a la convocatòria d’ajuts Interreg V-A- POCTEFA es pretén 
obtenir recursos per fomentar el treball dels joves als dos costats de la frontera, tant amb França 
com amb Andorra, potenciant l’obtenció d’acreditacions de competències i en dinamització juvenil 
amb l’establiment de punts d’informació per treball transfronterer, així com l’establiment d’una 
plataforma per la gestió d’ofertes i demandes de treball a tota la zona transfronterera. 
 
 
ACORD : 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROGRAMA INTERREG VA ESPANYA- FRANÇA-ANDORRA 
(POCTEFA) 2014-2020 I COMPROMÍS DE COFINANÇAMENT 

Exp. Núm.: SUB 2015/25  
 
En data 19/05/2015, per  decisió C-2015-3086, la Comissió Europea va aprovar el  Programa de 
Cooperació Territorial Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020, com a 
programa  de cooperació transfronterera creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del 
territori fronterer d’España, França i Andorra. 

El POCTEFA cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors 
d’ambdós costats dels Pirineus mitjançant una dotació de la Unión Europea de 189 milions d’euros 
a través del Fons Europeo de Desenvolupament Regional (FEDER) concedida al Programa, 
destinat a reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra, i 
té previst un finançament per projecte de fins al 65 %. 

L’Autoritat de Gestió del Programa és la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), un consorci 
format per organismes de 8 territoris: Aquitània, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Euskadi, 
Navarra, Aragó, Catalunya i Andorra. 

Els programa s’estructura en cinc eixos: 

1. Dinamitzar la innovació i la competitivitat. 
2. Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscs. 
3. Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals. 
4. Afavorir la mobilitat de béns i persones. 
5. Reforçar las competències i la inclusió en els territoris. 

En data 10/09/2015 s’ha publicat la primera convocatòria de projectes del Programa INTERREG V-
A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020, que està oberta als cinc eixos i que es poden 
presentar fins el 10/11/2015. 

Emmarcat en l’eix 5, diferents ens d’aquestes zones elegibles s’han posat d’acord per sol·licitar i 
executar un projecte de cooperació amb l’objectiu d’afavorir una ocupació duradora i de qualitat i 
sostenir la mobilitat de la mà d’obra per la integració dels mercats transfronterers de treball, i 
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comprèn la mobilitat  transfronterera, les iniciatives locals comunes en matèria d’ocupació, els 
serveis d’informació y d’assessorament i la formació en comú, executable durant el 2016-2017. 

Els socis del projecte seran:  

Com a cap de files:  
� Centre Régional Information Jeunesse de Midi Pyrénées 

Socis col·laboradors francesos 
� Centre Régional Information Jeunesse Languedoc Roussillon 
� Bureau d’Information Jeunesse de Foix 
� Bureau d’Information Jeunesse de Perpignan 

Socis col·laboradors espanyols 
� Ayuntamiento de Zaragoza - CIPAJ 
� Ayuntamiento de Jaca 
� Consell Comarcal de l’Alt Urgell - Oficina Jove Urgell 
� Fomento de San Sebastián 

Socis col·laboradors d’Andorra 
� Govern d’Andorra 

 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’adhereix a aquest projecte com a soci, que executarà les 
accions a través de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Declarar que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell es compromet a executar un projecte per 
valor de 102.022,88 € per a la realització de les accions descrites al formulari de la candidatura del 
projecte. 
 
Segon. En el cas d’obtenir els cofinançaments sol·licitats es compromet a aportar el 35 % 
corresponent a aquest cofinançaments, part amb fons propis amb un mínim de 10 % i la resta a 
través d’altres ajuts. 
  
Tercer : Facultar el president per aprovar el conveni transfronterer de col·laboració entre les parts.   
 
Quart.  Comunicar aquest acord als interessats 
 
Cinquè.  Delegar competències a la comissió de Govern Comarcal per a la gestió d’aquest ajut i 
per a la sol·licitud d’altres projectes en el marc de la convocatòria vigent. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 PER LA  TAXA DEL SERVEI DE 
L’EDAR DE MONTFERRER 

Exp. Núm.: INT 2015/26  
 
El Consell Comarcal és administració actuant, per delegació de competències de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer, des de la 
seva construcció. Actualment i degut al continuat augment de sol·licituds d’abocaments puntuals 



 

 

amb camió cisterna a l’EDAR de Montferrer, fruit de treballs de manteniment dels sistemes de 
fosses sèptiques particulars i de xarxes de clavegueram municipals és fa necessari l’establiment 
d’una taxa que fonamenta la present ordenança fiscal. 
 
En aquest sentit es proposa l’aprovació d’aquesta Ordenança que pretén regular l'abocament 
mitjançant camió cisterna a l'EDAR de Montferrer. 
 
Aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa de Governació i 
Cooperació Territorial de data 7 d’octubre i per la Comissió informativa de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de la mateixa data. 

 
Atès que el disposat en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, els articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, els articles 15, 27 i 57 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, el Consell  comarcal  
estableix i imposa la taxa per l’abocament d’aigües residuals amb camió cisterna que es regirà per 
aquesta ordenança i les normes esmentades.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per l'abocament mitjançant camió 
cisterna a l'EDAR de Montferrer 
 
Segon.  Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent de la 
seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya en el Tauler d'anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin 
examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents, establint 
que cas que no es se’n presentin es considerarà definitivament aprovada. 
 
 
5. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 PER A LA TAXA DEL SERVEI DE 
SAT 

Exp. Núm.: INT-2015/27 
 
Les competències del Consell Comarcal de cooperació, coordinació o suplència, en relació als 
serveis de secretaria intervenció dels ens locals, tenen la finalitat de complementar les capacitats 
de gestió dels ajuntaments pel que fa a les funcions de secretaria intervenció, i així està fixat a 
l’article 30 de Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’organització comarcal de Catalunya. 
 
El Consell Comarcal ostenta legitimitat per exercir aquestes funcions, que cal finançar mitjançant 
transferències finalistes de la Diputació de Lleida (segons conveni de col·laboració) i aportacions 
dels ens locals interessats en el servei i que l’utilitzen. 
 
En aquest sentit es proposa l’aprovació d’aquesta Ordenança que pretén regular la prestació del 
servei d’assistència tècnica de secretaria-intervenció (SAT) 
 
Aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa de Governació i 
Cooperació Territorial de data 7 d’octubre. 

Atès que el disposat en l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, l’article 30 i 39 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
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refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya, els articles 15 a 19 i 20 1 .b) del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, el 
Consell  Comarcal  estableix i imposa la taxa per la prestació del servei d’assistència de Secretaria 
Intervenció als ens locals de la comarca que gaudeixin del servei. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la prestació del servei 
d’assistència tècnica de secretaria intervenció (SAT) 
 
Segon.  Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent de la 
seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya en el Tauler d'anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin 
examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents, establint 
que cas que no es se’n presentin es considerarà definitivament aprovada. 
 
 
6. MODIFICACIÓ PLA DE TRESORERIA 2015 

Exp. Núm.: INT 2015/17  
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió de data 16 d’abril de 2015, va aprovar el pla de tresoreria 
per l’anualitat 2015. 
 
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. 
 
S’ha detectat que cal fer dues esmenes, en el sentit de canviar la prelació de les Despeses 
contretes d’exercicis anteriors  i desplaçar-lo del punt 3 al punt 8 de la relació, després dels 
pagaments de seguretat social, agència tributària i sentències judicials entre altres. D’altra banda, 
en el punt 9. Proveïdors per obres, serveis i subministraments , cal incorporar la singularitat de 
les despeses finançades amb subvencions finalistes que pot provocar una variació en la prelació. 
 
Aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió Informativa de Governació i 
Cooperació Territorial de data 7 d’octubre. 

Sotmesa la proposta de votació, amb 12 vots a favor dels membres presents dels grups de 
Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya i amb 3 vots d’abstenció del membres 
del grup de Candidatura de Progrés, s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar la variació del 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.- Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per domiciliació bancària.  

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

5.- Liquidacions tributàries de qualsevol administr ació  

6. Pagaments en compliment de sentències.  

7. Devolució d’ingressos indeguts. 

8.- Despeses contretes en exercicis anteriors.  

9.- Proveïdors per obres, serveis i subministrament s: 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, excepte aquelles despeses 
associades a subvencions de caràcter finalista que podran fer-se efectives en funció de l’establert 
a la subvenció corresponent. 

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. 

 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA: A proposta de la presidència, i complint del disposat a 
l’article 82.3 del ROF, s’inclou el següent punt a l’ordre del dia: 
 
 
7. PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE DE 
DESENVOLUPAMENT I ATENCIÓ PRECOÇ DE L'ALT URGELL – CDIAP 
 

Exp. Núm.: CNV 2013/33  
 
L’any 2013 es va signar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’any 2014, per tal de donar cobertura a les 
necessitats en el camp de l’atenció precoç dels infants de la comarca de l’Alt Urgell, d’acord amb la 
legislació de serveis socials. 
 
Mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, se suprimeix l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) com a entitat 
gestora de la Seguretat Social, i el departament competent en matèria de serveis socials 
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n’assumeix les finalitats, els objectius i les competències. Per aquest motiu, es crea una nova 
secretaria sectorial, la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, que 
assumeix l’estructura i les finalitats de l’ICASS, així com les seves funcions 
 
El conveni regula els compromisos de les parts, inclòs el pagament a satisfer per l’ICASS i la seva 
forma de justificació; el sistema de direcció i inspecció, el període de vigència (des de l’1 de gener 
fins al 31 de desembre de 2014, amb possibilitat de ser prorrogat expressament), l’establiment de 
les causes habituals de resolució anticipada i la salvaguarda de la protecció de les dades de 
caràcter personal, d’acord la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. També regula la resolució 
de mutu acord de les discrepàncies que puguin sorgir o la seva remissió. 
 
En relació a la prestació dels serveis cal que el Consell Comarcal va signar una pròrroga per a 
l’any 2015, per import de 30,73 €/hora vigent fins a 31 de desembre de 2015. 
 
Per a l’any 2016 es proposa la signatura d’una nova pròrroga, que inclourà la modificació del  
règim econòmic i que serà de 32,87 €. 
 
Vist l’establert als títols VI i XII 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 el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i que 
fixa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que se li deleguin d’acord amb la 
legislació de règim local, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar la pròrroga per a l’any 2016 del “Conveni interadministratiu entre l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell pel servei del centre de desenvolupament infantil i 
atenció precoç” amb la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal. 
 
Segon. Aprovar la modificació del  règim econòmic per a l’any 2016 que serà de 32,87 €/hora.  
 
Tercer.  Autoritzar al President del Consell Comarcal a la signatura de l’esmentada pròrroga. 
 
Quart.  Notificar aquest acord a la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia 
Personal. 
 
 
8. MODIFICACIO REPRESENTANTS JUNTES CONSULTIVES RES ERVES DE CAÇA 

Exp. Núm.: SEC 2015/12  
 
Per acord del Ple del Consell Comarcal de data 24 de juliol de 2015 es va acordar, en relació al 
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats d'altres institucions, 
administracions públiques i entitats que el Consell forma part, i en concret a les Juntes Consultives 
de les reserves nacional de caça, es van nomenar les següents persones a les Juntes següents: 
 



 

 

Reserva de l Cadí Andreu Marsà i Viles 
Reserva de Cerdanya -Alt Urgell  Francesc Viaplana i Manresa 

 
Recentment s’han rebut les convocatòries d’aquestes òrgans a per tal que els representants del 
Consell Comarcal assisteixin a les reunions corresponents i arrel d’aquest fet es considera 
modificar les persones representants del Consell Comarcal i alhora preveure la designació se 
suplents pel cas que la persona titular no hi pugui assistir. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Designar les persones següents per tal que representin el Consell Comarcal als òrgans 
que consten a continuació : 
 
Reserva de l Cadí Francesc Viaplana i Manresa 

Suplent : Andreu Marsà i Viles 
 
Reserva de Cerdanya -Alt Urgell  Andreu Marsà i Viles 

Suplent : Francesc Viaplana i Manresa 
 
Segon.   Notificar aquest acord a cada un dels organismes en la part que els afecta. 
 
 
9. MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L'EXVICEPRESID ENTA ORTEGA I LA 
CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9-N 
 
El president presenta la conveniència de la presentació de la Moció que és llegida per la 
secretària. 
 
En el torn de paraules als grups el Sr. Barrera del grup de Candidatura de Progrés expressa que el 
seu vot serà el d’abstenció atenent que no agradant-los-hi la judicalització de la política ni tampoc 
el fet que aquestes persones es portin davant la justícia, respecten els procediments judicials. 
 
 
ACORD 
MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L'EXVICEPRESIDENT A ORTEGA I LA 
CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9-N 

Exp. Núm.: PRS 2015/23  
 
El passat 9 de novembre, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser 
cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més 
de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un 
procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. 
 
La resposta de l’Estat espanyol va ser querellar-se, a través de la Fiscalia General de l’Estat, 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i 
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau, que han estat 
citats a declarar aquest mes d’octubre com a imputats davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. Quatre són els suposats delictes de que se’ls acusa: desobediència, obstrucció a la 
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justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació. Les penes van des de la 
inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquesta citació forma part d’un judici polític i suposa un episodi extremadament greu en termes 
polítics i democràtics, que no té precedents. Es portarà davant dels tribunals al president d’un país, 
a una vicepresidenta i a una consellera del govern per haver posat urnes, paperetes i locals perquè 
la gent expressés democràticament la seva opinió.  
 
Sotmesa la proposta de votació, amb 12 vots a favor dels membres presents dels grups de 
Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya i amb 3 vots d’abstenció del membres 
del grup de Candidatura de Progrés, s’acorda: 
 
Primer.  Expressar el nostre suport i solidaritat amb el president Artur Mas, l’exvicepresidenta 
Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu 
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
Segon.  Manifestar el compromís del Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
Tercer.  Condemnar l’actitud i les accions de l’Estat espanyol, que porta davant dels tribunals a 
aquells representants polítics que donen la veu al poble.  
 
Quart. Adherir-nos als actes en defensa de la democràcia organitzats per l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium Cultural els dies 13 i 15 d’octubre. Dimarts 13 a les 19:30h davant dels 
ajuntaments i el mateix 13 i el dijous 15 d’octubre acompanyant a les persones que declararan al 
TSJC, al passeig Lluís Companys 14-16 de Barcelona. 
 
Cinquè.  Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a 
la Mesa del Parlament de Catalunya, l’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium cultural, al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la pública a través dels mitjans públics de la 
comarca. 
 
 
10 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LE S 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 106 al 189 de 2015 compresos entre els dies 15 de juny de 2015 fins la data 
d’avui. 

• Resolucions: núm 36 al 51 de 2015 entre els dies 11 de juny i fins la data d’avui. 
 
 
11. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president dóna compte de la jornada tècnica de presentació del POCTEFA 2014-2020 i del 
FEDER 2014-2020 que va tenir lloc a la Seu el dilluns passat, 5 d’octubre, i destaca el fet que 
aquestes convocatòries representen un tren que potser no tornarà a passar en sis anys. En relació 
al FEDER informa que es podran presentar municipis de més de 20.000 habitants, la qual cosa fa 
que a la província de Lleida, tret de la capital, no s’hi podran presentar ajuntament, però si els 
consells comarcals, per tant és un moment per preveure projectes conjunts. En relació al límit 
d’habitants explica que en les propostes inicials del programa operatiu es parlava de fixar-lo en 
50.000, la qual cosa finalment es va superar en part, fixant-se en el límit explicat abans de 20.000. 
 
En segon lloc informa del centenari de dues empreses agroalimentàries de la comarca, la 
Cooperativa del Cadí i Embotits Ubach, destacant de la primera d’elles el fet que ha sigut una 
empresa que ha transformat clarament l’economia de la comarca i de la segona el fet que una 
empresa de caire familiar hagi tingut una trajectòria centenària. 
 
 
12. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Essent present a la sessió l’ Il·lm. Sr.  Martín Riera Rovira, alcalde de Coll de Nargó, convida a tots 
els presents a la Fira del Rovelló de Coll de Nargó que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. 
Alhora manifesta el goig de tornar a veure al Sr. Antoni Fiol recuperat de l’ensurt. 
 
 
13.PRECS I PREGUNTES 
 
Obert el torn de precs i preguntes pren la paraula el Sr. Viaplana del grup d’Esquerra republicana 
de Catalunya (ERC) i fa un prec en relació als talls de comunicacions telefòniques, tant fixes com 
mòbils, que s’estan patint a la comarca, i en posa els exemples concrets dels pobles de Taús, 
Bescaran i Cabó. 
 
El president explica que hi ha un acord del Consell d’Alcalde en aquest sentit i que potser s’hauria 
de tornar a enviar queixes al CTTI i a la direcció a Catalunya de Telefónica. 
 
Pren la paraula la Sra. Bonet d’ERC i fa un prec en relació a la difusió dels programes de joventut 
que s’impulsen des de l’Oficina Jove per tal que la informació arribi als ajuntaments de la zona sud, 
i per tal que s’hi puguin fer també més activitats. 
 
El Sr. Pérez explica que des de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) s’ha intentat sempre arribar a 
tot arreu, i que el problema no és tant d’arribar als municipis, que ja es fa, sinó d’arribar a la gent 
concreta que els interessin les accions i activitats. Pel que fa a la difusió explica que tant els  
fulletons informatius es fan arribar a tots els ajuntaments i que a través de les eines de les xarxes 
socials es fa àmplia difusió de les activitats i accions que es duen a terme, però que costa que els 
joves participin. En relació a la millora de la difusió manifesta que fora important que cada 
ajuntament tingués algun regidor de joventut o persona que s’encarregués d’aquestes temes. 
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Pren la paraula la Sra. Vidal del grup de Candidatura de Progrés i fa un prec en relació al cost del 
servei de SAT pels municipis de menys de 500 habitants i pels quals reclama que aquest servei 
sigui gratuït. En aquest sentit manifesta que potser l’aportació de la Diputació hauria de ser 
superior. 
 
El president manifesta en relació a aquest prec i a la proposta de finançament per part de la 
Diputació, que segurament comparteix, que a totes les comarques de la província de Lleida es 
finança el SAT amb el mateix import segons el nombre de places. Alhora destaca al fet que la 
Diputació està fent esforços per finançar altres serveis que també son necessaris com la 
teleassistència o les llars d’infants. A tall d’exemple, i per mostra la dimensió de la Diputació, 
explica que el pressupost d’aquesta entitat provincial seria similar al d’alguns ajuntaments com ara 
el de Sant Cugat del Vallès. 
 
La Sra. Vidal manifesta també el prec de felicitació a les empreses agroalimentàries centenàries i 
expressa el desig que n’hi hagi més que hi puguin arribar ja que és un sector que dóna molta vida 
a la comarca. 
 
El Sr. Fiol fa un prec per recordar que al novembre tindrà lloc la fira de Sant Andreu a Organyà i 
trasllada la invitació de l’Ajuntament a tots els consellers per la seva assistència, ja que és una fira 
important també  per la seva història i transcendència. 
 
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 
    
 


