
  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2016/1 
Caràcter: Ordinari 
Data: dimarts, 25 de febrer de 2016 
Durada: De les 20:00 a les 20:25 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. Anna Isabel Manrique i Pérez, consellera  
 Sra. Rosa Andorrà i Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga i Espluga, 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  
 Sr. Sergi Parramon Garcia, conseller  
 Sra. Anna Bonet i Peláez, consellera  
 Sra. M. Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sr. Joan Barrera Aranda, conseller  

 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr.Andreu Marsà i Viles,  conseller  
 Sra.M. Carme Valls i Piera,  consellera  

 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr.  Martín Riera Rovira, Ajuntament de Coll de Nargó 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 
S’incorporen durant la sessió: 
 
Carme Ribó i Domenjó, consellera 
 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Comissió de Governació, Cooperació Territorial 

2. Calendari de sessions del Ple 2016 
3. Aprovació del conveni amb els ajuntaments per l'assistència jurídica, 2016 
4. Aprovació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de la comarca de l'Alt Urgell 2016-2019 
5. Revisió del Pla d'Igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
6. Aprovació del conveni per regular el finançament de les despeses de funcionament del 

CAUC   
7. Aprovació del conveni Ruta dels Oficis d'Ahir amb els ajuntaments  

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
8. Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Associació de Paraplègics i discapacitats 

físics de Lleida (ASPID). 
9. Aprovació dels plecs de condicions per a la contractació  del servei de transport escolar per 

vehicles de més de 9 places 
10. Aprovació dels plecs de condicions per a la contractació del servei de transport escolar per 

vehicles de menys de 9 places 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 

11. Adhesió a la xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat 
12. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
13. Informes de Presidència 
14. Torn obert de paraules als alcaldes 
15. 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 les actes de sessions anteriors: 
 

- 10/2015, de data 17 de desembre de 2015 
 
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ TERRITORIAL 
 
2. CALENDARI DE SESSIONS DEL PLE 2016 

Exp. Núm.: PRS 2016/2  
 
Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2016 adaptat a l’ordinarietat fixada del segon dijous 
de cada dos mesos a excepció dels plens de l’agost que s’adapta al dijous dia 28 de juliol, i el de 
desembre que s’adapta al dijous dia 22. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Fixar les sessions següents: 14 d’abril, 9 de juny, 28 de juliol, 13 d’octubre i 22 de desembre. 
 
Segon. Fer públic aquest acord fixant-lo al taulell d’anuncis comarcals i notificant-lo a tots els 
ajuntaments de la comarca i notificar aquest acord a tots els consellers comarcals. 
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3. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS PER L’ASSISTÈNCIA JURÍDICA 2016 
 

Exp. Núm. CNV 2016/2  
 
Es va exposar la possibilitat de renovar el conveni per a la  prestació del servei d’assessorament 
jurídic per a temes diversos i especialment per aquells que poguessin derivar cap a un procediment 
judicial, als alcaldes dels diferents ajuntaments de la comarca. 
 
Per tal d’impulsar l’acord dels ajuntaments de la comarca i del propi Consell Comarcal per a la 
contractació del servei d’assessorament jurídic indicat més amunt, s’ha manifestat la voluntat de les 
parts de fer una contractació única i conjunta del servei. 
 
Tenint en compte que el finançament previst es fixa en un terç de la despesa a càrrec del Consell 
Comarcal, un altre terç a càrrec de l’Ajuntament de la Seu i el terç restant a repartir entre els 
ajuntaments que s’adhereixin, es proposa que el conveni marc se signi inicialment entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell al qual es podran adherir la resta d’ajuntaments de la 
comarca. 
 
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,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni marc pel servei d’assessoria jurídica pels Ajuntaments i al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell  
 
Segon. Notificar aquest acord, amb la tramesa del conveni marc, a tots els ajuntaments de la 
comarca. 
 
Tercer. Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
 
4. REVISIÓ DEL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT 
URGELL, 2015-2019 

Exp. Núm. PRS 2015/26  
 
El Ple del Consell Comarcal, en data 17 de desembre de 2015, va aprovar el II Pla per a la Igualtat 
de Gènere del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 2015-2019.  
 
Havent-se fet la seva presentació telemàtica al registre de plans d’igualtat del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a la seva incorporació al catàleg de plans d’igualtat, s’ha rebut 
una al·legació al mateix en el sentit que manca definir dues qüestions: 
 



 

 

1. Calendari i temporalització de les accions  
2. Eines de seguiment i avaluació 

 
Un cop incorporades les dues mancances i, atès el disposat a l’article 28 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases de règim local, a l’article 51.f de Llei 26/1985, d’assistència social, a l’article 71.1.c) de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, i als articles 2 i 19 de la Llei 
Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEMH), així com l’article 15 de 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar i implementar el II Pla per a la Igualtat de Gènere del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell 2015-2019, que passarà a formar part de com a annex al Conveni col·lectiu de personal i als 
Pactes de funcionaris, incorporant les esmenes corresponents. 
 
Segon. Comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies perquè es doni d’alta en 
el Registre de Plans d'Igualtat. 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
 
5. CONVENI DEL CONSORCI ALT URGELL CERDANYA I EL CONSELL COMARCAL DE 
CERDANYA PER REGULAR EL FINANÇAMENT DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL 
PROGRAMA LEADER 

Exp. Núm. CNV 2016/1  
 
El Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya es  va constituir com a grup d’acció local en data 14 d’agost de 
2008 per tal de participar en el procés de selecció de grups i programes per a l’aplicació a Catalunya 
de la metodologia Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural 2007-2013, i que ha 
estat seleccionat com a grup d’acció local pel mateix programa pel períodes 2014-2020, en un 
territori que abastes la totalitat de les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. 
 
El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya nomena al Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a responsable 
administratiu i financer del programa LEADER . 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya, en la seva condició 
d’entitats locals i de membres del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, estan disposats a col·laborar 
en el finançament del Consorci pel cas que les despeses que no puguin ser assumides pel conveni 
del Grup d’acció local amb el DARP, entre altres les següents : 
 

- Funcions de responsable administratiu i financer del programa  
- Gestió comptable, laboral i fiscals 
- Allotjament de despatxos i sales de reunions 
- Manteniments informàtics 

 
S’ha elaborat un conveni per regular el finançament de les despeses de funcionament del Consorci 
amb el Consell Comarcal de la Cerdanya i Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’execució del 
projecte LEADER  
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La vigència del present Conveni s’entén efectiu des de l’1 de gener de 2016 i tindrà la mateixa 
duració que el programa de desenvolupament rural aprovat 2014-2020, sense perjudici de possibles 
addendes per actualitzacions econòmiques i per a modificacions de serveis. 
 
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 de col·laboració entre les tres entitats, Consorci Alt Urgell Cerdanya, 
Consell Comarcal de la Cerdanya i Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a regular el finançament de 
les despeses de funcionament del Programa Leader 2014-2020 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya i al Consell Comarcal de la 
Cerdanya. 
 
 
6. CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ARSÈGUEL, COLL DE 
NARGÓ JOSA I TUIXENT, MONTFERRER I CASTELLBÓ, OLIANA, PONT DE BAR, RIBERA 
D’URGELLET I VALLS DE VALIRA I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL PER A LA 
GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL VINCULAT A LA RUTA DELS OFICIS D’AHIR 

 
Exp. Núm.: CNV 2015/24  

 
Els ajuntaments de Coll de Nargó, Josa i Tuixent, Montferrer i Castellbò, Oliana i Pont de Bar, 
conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, constituïen un consorci anomenat “Ruta dels 
Oficis d’Ahir”, amb l’objectiu general vetllar per la recerca, la conservació, la difusió i la promoció del 
patrimoni etnològic de la comarca de l'Alt Urgell, i mantenir el funcionament de diversos espais 
d'exposicions permanents per afavorir la divulgació de tot aquest patrimoni, així com 
l’assessorament a ajuntaments, corporacions, museus i institucions de la comarca de l'Alt Urgell que 
ho demanessin sobre la recerca, la conservació la difusió i la promoció del patrimoni etnològic 
comarcal. Més endavant s’afegiren al Consorci els Ajuntaments d’Arsèguel i de Valls de Valira, i la 
Fundació Privada Artur Blasco. 
 
Per acord de l’Assemblea General de 28/01/2014 es va dissoldre el Consorci Ruta dels Oficis d’Ahir, 
amb l’acord dels seus membres en la darrera Assemblea General de l’entitat de no renunciar a la feina 
feta ni a l’acompliment dels objectius estatutaris del Consorci, que passarien a ser vetllats pel Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell a través del seu personal tècnic, i que va tenir efectes des de la publicació 
definitiva d’aquesta dissolució l’any 2015. 
 
Per tal de regular l’acompliment d’aquest acord, cal que les parts implicades signin un conveni que 
reguli les relacions entre elles. 
 



 

 

Aquest conveni té per objectiu general vetllar per la recerca, la conservació, la difusió i la promoció 
del patrimoni etnològic de la comarca de l'Alt Urgell, i mantenir el funcionament de diversos espais 
d'exposicions permanents per afavorir la divulgació de tot aquest patrimoni. Igualment, podrà 
assessorar els ajuntaments, les corporacions, els museus i les institucions de la comarca de l'Alt 
Urgell que ho demanin sobre la recerca, la conservació la difusió i la promoció del patrimoni etnològic 
comarcal, i té un import total de 2.700 €. 
 
El termini de vigència del present Conveni s'estableix en principi per a l’exercici de l’any 2016 i, per tant, 
acabaria el 31 de desembre del 2016.  Es podrà prorrogar la vigència d’aquest Conveni per un altre any 
si totes les parts hi estan d’acord. 
 
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 de col·laboració entre els ajuntaments que consten a l’antecedent i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la gestió del Patrimoni Cultural vinculat a la Ruta dels Oficis 
d’Ahir. 
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments i entitats municipals interessades  
 
 

COMISSIÓ D'ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
7. APROVACIÓ DEL IV PLA PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE L’ALT URGELL 2016-
2019 

Exp. Núm.: PRS 2016/3  
 
El Consell Comarcal ve aprovant plans per a igualtat d’oportunitats des de l’any 2003, de forma 
quadriennal. A data 31 de desembre va finalitzar el III i darrer amb vigència 2012-2015. 
 
Malgrat els avenços duts a terme en aquest àmbit per tota la societat, la realitat continua evidenciant 
la persistència de desigualtats i desavantatges entre la situació de les dones i dels homes en molts 
àmbits.  
 
La RESOLUCIÓ BSF/728/2015, de 13 d'abril, de l’Institut Català de les Dones aprovava les bases 
per a la concessió de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, 
la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones dins l'exercici 2015 i preveia la 
subvenció del supòsit A: el disseny i l’elaboració d’un pla de polítiques de dones.  
 
La Comissió de Govern de 6 de maig de 2015 va aprovar la sol·licitud de subvenció, i es va fer 
encàrrec a l’empresa mOntanyanes, Estratègies per al desenvolupament local, de la diagnosi i 
redacció del Pla d’Igualtat d’Oportunitats del Consell, per al quadrienni 2016-2019, basant-se en set 
principis rectors: apoderament, igualtat de gènere, igualtat d’oportunitats entre homes i dones, 
transversalitat de gènere, diversitat, participació i territorialitat, per tal que tothom pugui accedir a 
compartir la vida en igualtat d’oportunitats, amb el lliure desenvolupament de la seva personalitat i 
la participació activa i en les mateixes condicions en la vida social i laboral. 
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En data 19/02/2016 es va trametre el Pla a tots els ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades de la comarca, així com al Consorci d’Atenció a les Persones per tal que, tenint-
ne coneixement, s’hi podessin adherir.  
 
Atès el disposat a l'article 28 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, a l'article 51.f 
de Llei 26/1985, d’assistència social, a l'article 71.1.c) de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, i l’article 2 de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per la igualtat efectiva 
de dones i homes (LOIEMH), així com els article 13 i 14.4 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 
efectiva de dones i homes. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar i implementar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
2016-2019. 
 
Segon. Nomenar una Comissió de Seguiment del Pla. 
 
Tercer. Exposar al públic  aquest acord i el contingut del Pla pel termini de 30 dies fent constar que 
cas que no es presentin al·legacions es considerarà definitivament aprovat. 
 
Quart. Aprovar les adhesions dels ajuntaments d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, 
Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Oliana, Organyà, Peramola, Ribera d’Urgellet, les Valls 
d’Aguilar, l’EMD d’Asnurri i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.  
 
Cinquè. Delegar en el president les competències per  l’aprovació de les adhesions al Pla de les 
entitats locals que arribin en data posterior a aquest acord.  
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL I L'ASSOCIACIÓ 
ASPID PER A LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS I RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Exp. núm. CNV 2016/3  
 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en data 14 de febrer de 2008, va signar un Conveni amb 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) 
per a la inserció de persones amb discapacitat, tenint una vigència fins el 31 de desembre de 2011, 
que en els anys successius s’ha anat prorrogant. 
 
ASPID és també una agència de col·locació acreditada per la Generalitat de Catalunya i 
desenvolupa diferents programes per a la integració laboral de persones amb risc d’exclusió 
sociolaboral.  
 
Donat que els darrers anys s’han ampliat les possibilitats de col·laboració entre les tres entitats, es 
considera oportú la signatura d’un nou conveni de col·laboració que reculli en gran part els objectius 
del primer però que incorpori també noves actuacions i possibilitats de col·laboració.  



 

 

 
Atès el disposat a l’article 66 i 67 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 49.1. b) del Decret  336/1988, pel 
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals (si és patrimonial) i  a l’article 57 i 60.1 (si 
és domini públic). 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l´Alt Urgell, Ajuntament de 
la Seu d’Urgell i l’Associació ASPID, a favor de la inserció laboral de les persones en situació d’atur 
i de les persones amb discapacitat en la comarca. 
 
Segon. Designar com a representant a la Comissió de Seguiment del Conveni al Sr. Jesús Fierro i 
Rugall i com suplent la Sra. Rosa Fàbrega i Romà.  
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a ASPID per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
9. APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER VEHICLES DE MÉS DE 9 PLACES 

Exp. núm. CPO 2016/1  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell presta el servei de transport escolar obligatori a la comarca des 
de l’any 1989 per delegació de competències del Departament d’Educació. 
 
El contracte de serveis estava contractat en aquell primer moment directament pels serveis 
territorials del Departament competent, i des d’aquell moment s’han anat fent contractacions per 
cursos escolars. 
 
L’any 2007 es va fer un procés de contractació de la gestió del servei públic del transport escolar 
per a cinc anys amb pròrrogues màximes de tres anys, i en aquest moment la gestió del servei es 
troba pròrroga d’aquell contracte. 
 
Es planteja la conveniència de convocar la licitació del servei de transport escolar per les línies amb 
vehicles de més de 9 places per un termini de 3 cursos escolars, amb possibilitat de prorroga de fins 
a 3 cursos més i amb inici per al proper curs (2016-2017) per als vehicles de més de 9 places. 
 
Atès que aquest contracte té una execució temporal plurianual, és competència del Ple, i atès el 
disposat als articles 10 i 301 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per procediment obert i concurs com a contracte de 
serveis del transport escolar comarcal. 
 
Segon. Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques per a la contractació del servei 
següent: 
 
CPO 2016-01 : Transport escolar de vehicles de més de 9 places 
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Tercer. Trametre els edictes de licitació corresponents al BOP, al DOGC al BOE i Al DOUE, així 
com al perfil del contractant, ja que en tots ells s’ha de publicar. 
 
Quart. Delegar la tramitació l’acord d’adjudicació i la resta de competències per a la gestió d’aquest 
contracte a la Comissió de Govern com a òrgan de contractació 
 
 
10. APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ESCOLAR PER VEHICLES DE MENYS DE 9 PLACES 
 

Exp. núm. CPO 2016/2  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell presta el servei de transport escolar obligatori a la comarca des 
de l’any 1989 per delegació de competències del Departament d’Educació. 
 
El contracte serveis estava contractat en aquell primer moment directament pels serveis territorials 
del Departament competent, i des d’aquell moment s’han anat fent contractacions per cursos 
escolars. 
 
L’any 2007 es va fer un procés de contractació de la gestió del servei públic del transport escolar 
per a cinc anys amb pròrrogues màximes de tres anys, i en aquest moment la gestió del servei es 
troba en pròrroga d’aquell contracte. 
 
Es planteja la conveniència de convocar la licitació del servei de transport escolar per les línies amb 
vehicles de menys de 9 places per un termini de 3 cursos escolars, amb possibilitat de pròrroga de 
fins a 3 cursos més i amb inici per al proper curs (2016-2017) per als vehicles de menys de 9 places. 
 
Atès que aquest contracte té una execució temporal plurianual, és competència del Ple, i atès el 
disposat als articles 10 i 301 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per procediment obert i concurs com a contracte de 
serveis del transport escolar comarcal. 
 
Segon. Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques  per a la contractació servei 
següent: 
 
CPO 2016-02 : Transport escolar de vehicles de menys de 9 places 
 
Tercer. Trametre els edictes de licitació corresponents al BOP i al DOGC, així com al perfil del 
contractant. 
 
Quart. Delegar la tramitació l’acord d’adjudicació i la resta de competències per a la gestió d’aquest 
contracte a la Comissió de Govern com a òrgan de contractació 



 

 

 
 

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
 
 
11. ADHESIÓ A LA XARXA DE POBLES I CIUTATS PER LA SOSTENIBILITAT 
 

Exp. núm. PRS 2016/5  
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos 
amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de juliol 
de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la 
seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis 
troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, 
les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú 
 
Entre els objectius de la xarxa hi consten:  

 Impulsar polítiques locals encaminades cap a un model de desenvolupament sostenible. 
 Potenciar el desenvolupament de les Agendes 21 Locals i definir metodologies per a la seva 

implantació. 
 Constituir un instrument de cooperació i intercanvi d'experiències en el camp del 

desenvolupament sostenible. 
 Fomentar la participació de tots els sectors econòmics i socials dels municipis en el procés 

de desenvolupament de les Agendes 21 Locals i en la realització de projectes que se'n 
derivin. 

 Potenciar accions conjuntes amb altres xarxes i associacions que treballin en el camp de la 
sostenibilitat. 

 Compartir recursos i experiències per al desenvolupament de plans i programes orientats a 
solucionar problemes ambientals. 

 Incrementar el pes específic de les ciutats i els pobles mitjans i petits en l'àmbit europeu. 
 
Tenint en compte aquests objectius i l’interès per part del Consell Comarcal de participar de les 
accions que promou la Xarxa,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió a la xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat.  
 
Segon.  Aprovar els estatuts de l’associació XARXASOST, entitat jurídica en la que es constitueix 
la Xarxa.  
 
Tercer.  Designar com a representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell al Sr. Francesc Viaplana 
i Manresa, Vicepresident de Medi Ambient i Sostenibilitat.  
 
Quart. Formalitzar l’adhesió mitjançant la tramesa de la documentació corresponent a làrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona, que n’exerceix la secretaria tècnica de la Xarxa. 
 
 
12. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

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. 257 al 273 de entre el dia 18 de desembre i 31 de desembre de de 2015 i els 
núms. 1 al 29 compresos entre els dies 1 de gener de 2016 i la data d’avui. 

 Resolucions: núm. 70 al 273 de entre el dia 18 de desembre i 31 de desembre de de 2015 
i els núms. 1 al 11 compresos entre els dies 1 de gener de 2016 i la data d’avui 

 
 
13. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el president, Sr. Fierro, i dóna compte que a la comarca s’estan donant casos d’estafa 
en temes d’electricitat i gas sobretot a gent gran. Pensa que s’hauria de fer prevenció amb difusió i 
alhora comunicar als Mossos d’Esquadra qualsevol incidència que es produeixi, 
 
En segon lloc informa que la setmana de 8 de març, amb motiu de la celebració del dia de la Dona 
tindran lloc diversos actes a la comarca, dels quals destaca la presentació del Pla d’Igualtat que el 
Ple ha aprovat avui, el dia 11 de març a la Seu. Els municipis amb actes programats son : Coll de 
Nargó, Oliana, Organyà, Peramola i la Seu d’Urgell. 
 
En tercer lloc comunica que el proper Consell d’Alcaldes està previst que tingui lloc el dia 30 de març 
a Coll de Nargó amb assistència de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, Hble. Sra. Meritxell Borràs,  i que s’intentarà que abans pugui venir al Consell Comarcal. 
 
 
15.PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el Sr. Ricard Pérez i informa als consellers que s’està iniciant la redacció dels plans 
locals de joventut. En aquest sentit s’iniciarà una ronda de reunions amb els alcaldes i el jovent dels 
pobles que hi estiguin interessats, i demana als consellers i alcaldes presents que hi prestin atenció. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Fiol, conseller, i pregunta sobre quina informació es té al Consell 
Comarcal sobre el tema, que ja es va parlar a principis d’any, de la processionària del pi, que 
semblava que no era important i que ara ja es veu que és un tema alarmant i que s’ha convertit en 
una plaga. 
 
El president respon que a nivell oficial no es té cap més informació. 
 
El Sr. Viaplana, vicepresident, pren la paraula i explica que s’ha fet dos tractaments a la comarcal  i 
que a tot Catalunya s’han gastat uns 500.000 € en accions per aquesta plaga, havent-se tractat 
7.000 Ha. D’un total de 100.000. Explica també que el millor tractament és que geli a la tardor. No 



 

 

obstant explica que els pins que ara es veuen de color marró no vol dir que estiguin morts, en principi 
rebrotaran, per matar l’arbre cal que l’esgotament de repetir la mateixa afectació durant 2 o 3 anys. 
Explica que la resposta biològica no ha tingut temps de reaccionar, les erugues han representat una 
font d’alimentació pels seus depredadors, però les poblacions d’aquest encara no han tingut temps 
d’augmentar per poder actuar fer front a aquest recurs tròfic com el seu depredador. Per controlar la 
població de processionària no hi ha res més efectiu que les glaçades a la tardor (setembre-octubre). 
 
El Sr. Fiol, insisteix en la importància de l’expansió que ha sofert aquests plaga i creu que s’hauria 
de veure què més es pot fer. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal per felicitar la Sra. Ribó com alcaldessa d’Alàs i Cerc ja que és un dels 
tres municipis que paguen amb més celeritat als seus proveïdors. 
 
La Sra. Ribó respon agraint la felicitació en nom de la corporació i afegeix que el mèrit no és tant 
d’ella sinó de l’anterior alcalde i el seu equip que van fer una bona gestió. 
 
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 
    
 


