
  

 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 

Núm.: PLE2016/3 

Caràcter: Ordinari 

Data: dijous, 9 de juny de 2016 

Durada: De les 19:00 a les 19:15 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. 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  
 Sr. Sergi Parramon Garcia, conseller  
 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:  
 Sra.Rosa Andorrà i Nicola,  consellera  
 Sr.Andreu Marsà i Viles,  conseller  
 Sra.Dolors Espluga i Espluga,  consellera  
 Sra.Anna Bonet i Peláez,  consellera  

 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 
S’incorporen durant la sessió: 
 
Sra. Anna Isabel Manrique i Pérez, consellera  
Sra. M. Carme Valls i Piera, consellera 
 



Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, Cooperació Territorial 
2. Codi de conducta i bon govern del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
3. Modificació Taxa del Teleassistència 
4. Pla de tresoreria 2016 
5. Recuperació de 91 dies o part equivalent de la paga extraordinària de nadal 2012 
6. Addenda al conveni amb el Departament de Governació i Administracions Públiques i 

Habitatge per a la gestió del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
7. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament d'Organyà per la Fira del Llibre del Pirineu i Premis 

literaris Homilies d'Organyà 
8. FEDER Eix 6: Aprovació d'avantprojectes i sol•licitud de subvenció  
9. Conveni amb el Departament de Cultura per la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu 

Comarcal 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
10. Conveni de delegació de competències del Departament d'Ensenyament pels serveis de 

transport i menjador escolar 
11. Creació del Consell de les Dones de l’Alt Urgell i aprovació del reglament 
12. Sol·licitud de subvenció i justificació per a casals de lleure rurals de l'Alt Urgell 2016   

 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 

13. Aprovació de l’avantprojecte de la Caldera de Biomasa pel Consell Comarcal 
14. FEDER Eix 4: Acord de participació al projecte Forest4 Local de la Diputació de Lleida, 

aprovació d'avant-projecte i cessió de terrenys i cofinançament 
 

15. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
16. Informes de Presidència 
17. Torn obert de paraules als alcaldes 
18. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

 
Comissió de Governació, Cooperació Territorial 

 
2. CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL 

Exp. Núm.: SEC 2016/7  
 
El codi de conducta i bon govern té per objecte l’establiment dels principis a respectar en l’exercici 
de les responsabilitats polítiques de govern i administració, així com les de direcció i gestió local, 
fixar els compromisos que reflecteixin els estàndards de conducta recomanats i reforçar la qualitat 
democràtica de les institucions locals 
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Els subjectes destinataris del Codi han d’ajustar la gestió dels interessos públics i el 
desenvolupament de la democràcia participativa a la realització efectiva del govern obert i els seus 
principis de transparència, participació i col·laboració ciutadana, com a mínim en els termes de la 
normativa vigent en cada moment, en una gestió orientada a la ciutadania 
 
Un cop redactat el Codi de bon govern del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, es necessària la seva 
aprovació. 
 
Atès el disposat als articles 55.3 i concordants de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el codi de bon govern del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Publicar el Codi de conducta i bon govern al Portal de la Transparència del Consell 
Comarcal i notificar-lo als consellers i conselleres comarcals. 
 
 
3. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 "TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE TELEASSISTÈNCIA" 

Exp. Núm.: INT 2016/11  
 
Des del 5 de maig de 2000 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té establerta l’ordenança fiscal número 
4 “Taxa per a la prestació del servei de teleassistència”. 
 
En datat d’avui s’ha posat de manifest la necessitat de modificar l’article 3 de l’ordenança per tal 
d’incorporar un nou concepte tributari que és la teleassistència mòbil. 
 
De conformitat amb l’article 15 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, les entitats locals han d’acordar la imposició i 
supressió dels seus tributs propis i aprovar-ne les corresponents ordenances fiscals reguladores. 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació l’ordenança fiscal núm. 4, “Taxa per a la prestació del 
servei de teleassistència”, i la modificació de l’article 3, amb el nou redactat següent: 
 
“L’import que l’usuari del servei haurà d’abonar és una quota durant el temps que el servei de 
teleassistència estigui vigent a excepció d’aquells casos que, per la seva precària situació econòmica 
i segons uns barems econòmics redactats per la UBASP i aprovats pel ple del Consell Comarcal, 
previ informe favorable de la comissió d’Atenció i Serveis a les Persones estableixi una menor 
quantia. 



 Import teleassistència 14,83 €/mes 

 Import teleassistència mòbil 20,83 €/mes” 
 
Segon. Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell d'anuncis 
comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que no se'n 
presentin es consideraran definitivament aprovades. 

 

 
4. PLA DE TRESORERIA 2016 

 Núm. exp. INT 2016/13  

ANTECEDENTS 

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 per l’ajuntament, aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i 
cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria. 

FONAMENTS DE PRET 
 
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, i els 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, determinen que: 
“L’expedició de les ordres de pagament haurà d’acomodar-se al Pla de Disposició de Fons de la 
Tresoreria que s’estableixi pel president de la Corporació que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat 
de les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors.” 

 
D’acord amb l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària, i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la prioritat absoluta del deute públic, s’estableix que 
“Els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les 
administracions s’entendran sempre inclosos a l’estat de despeses dels seus pressupostos i no 
podran ser objecte d’esmena o modificació mentre s’ajustin a les condicions de la Llei d’emissió. El 
pagament dels interessos i el capital del deute públic de les administracions públiques gaudirà de 
prioritat absoluta davant de qualsevol altra despesa”. 
 
D’acord l’art.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. 

Per la qual cosa, en virtut de les atribucions conferides,  

Sotmesa la proposta de votació per majoria absoluta amb 9 vots a favors dels membres presents de 
CiU i d’ERC i 3 vots d’abstenció del membres de Candidatura de Progrés, s’acorda: 

Primer.- Aprovar el pla de disposició de fons de l’ajuntament 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 el consell comarcal concerti amb entitats financeres.  
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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 el consell comarcal 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. Normes d'aplicació 

_ 
1. Quan dins dels pressupostos de Tresoreria es desprengui que les disponibilitats dineràries del 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell no permetin atendre el puntual pagament de les obligacions de 
personal, quotes obligatòries de la Seguretat Social, tributs de l'Estat, de la Comunitat Autònoma o 
del servei del deute, podran realitzar-se ajustaments en la programació dels pagaments fins 
aconseguir els recursos dineraris necessaris que permetin atendre aquelles obligacions. 

_2. En els supòsits en els quals per imperatiu legal, convencional o per aplicació d'acords plenaris 
d'aquesta Corporació, el producte d'un determinat ingrés estigués afectat a una despesa, la 
Corporació podrà declarar l'excepció al principi d'unitat de caixa i que tal producte constitueixi 
Tresoreria separada i es destini exclusivament a l'atenció dels pagaments corresponents a la finalitat 
afecta. 

_3. Quan es tracti de despeses finançades amb subvencions finalistes en les quals el cobrament 
de les mateixes estigui condicionat a la justificació del pagament de les esmentades despeses, podrà 
alterar-se l'ordre de prelació dels pagaments amb l'exclusiva finalitat de justificar aquells, respectant, 
en tot cas, la prioritat dels pagaments del deute públic, de personal i quotes obligatòries de la 



Seguretat Social. L'òrgan o servei gestor de la despesa formularà petició raonada dirigida a la 
Tresoreria de la necessitat de la mesura i de les despeses afectades per la mateixa. 

_4. El present Pla de tresoreria no s'aplicarà als pagaments realitzats en formalització. 

_5. L'ordenador de pagaments podrà ordenar el pagament d'obligacions no preferents 
corresponents a pagaments pressupostaris que es considerin essencials per al correcte 
funcionament de l'activitat municipal o de determinats serveis al ciutadà, o quan el retard d'un 
determinat pagament pogués afectar substancialment al manteniment de la capacitat productiva i 
del nivell d'ocupació del creditor respectiu, deixant-ne constància formal en la corresponent ordre de 
pagament. 

_Entre altres, l'ordenador de pagaments podrà ordenar el pagament de les obligacions no 
preferents següents: 

_- Les subvencions i aportacions a entitats benèfiques i assistencials 
- Atenent el principi d'importància relativa, aquells pagaments el deute individualitzat dels quals 
(factura, certificació, etc.) no superi l'import de 1.000 euros i el deute acumulat d'un proveïdor o 
contractista no superi la quantitat de 5.000 euros. 
- Els derivats de la prestació de serveis bàsics l'impagament dels quals pogués produir greus 
perjudicis al municipi. 
- Els derivats de la prestació de serveis en els quals el cost salarial sigui majoritari respecte al 
total import facturat. 

Tercer. Mesures de pagament a proveïdors: 

Per reduir el període de pagament a proveïdors fins als terminis legalment establerts, i atenent al fet 
de que els recursos disponibles corresponen en un 97,38% de transferències corrents i de capital 
d’altres entitats, 1,60 % de recursos propis i 1,02% d’altres recursos (dades de liquidació 2015), el 
Consell Comarcal a mesura que percebi els imports pendents de cobrar els destinarà a pagament 
de les despeses compromeses, alhora que ha de concertar operacions de tresoreria a curt termini 
fins el límit del 30% dels recursos ordinaris liquidats en el darrer exercici, d’acord amb l’article 51 del 
RD 2/2004, TRLRHL. 

Quart.  Aprovar el pla de tresoreria del consell comarcal de l’any 2016 que s’annexa a l’expedient. 

 
5. RECUPERACIÓ DE 91 DIES O PART EQUIVALENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 
NADAL 2012 

 Núm. exp. INT 2016/14  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
El consell comarcal va suprimir, en virtut de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat la paga 
extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de desembre 
de 2012 a tot el personal al servei de la Corporació (funcionaris, laborals i eventuals). Aquesta norma 
va entrar en vigor el dia 15 de juliol de 2012. 
 
El mateix Reial Decret llei 20/2012 va disposar que la mencionada supressió de la paga 
extraordinària o addicional no s'havia de dur a terme a aquells empleats públics les retribucions dels 
quals per jornada completa, exclosos incentius al rendiment, no assolissin en còmput anual 1,5 
vegades el salari mínim interprofessional establert en el Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre. 
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En el marc descrit, aquest Consell Comarcal no va abonar la referida paga extraordinària 
corresponent al mes de desembre de 2012 al seu personal. En aquest Consell aquest paga 
extraordinària es merita per a tot el personal d'1 de juny a 31 de desembre. 
 
Això no obstant, la voluntat de la Corporació sempre ha estat la d’abonar aquesta paga en cas que 
legalment fos possible. 
 
Tot el personal d’aquest Consell Comarcal, d’acord amb la DA12a.U de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, va cobrar a la nòmina del mes 
d’abril de 2015 l’import equivalent a la part proporcional corresponent als primers 44 dies o 24,04% 
de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, amb l’abast i límits establerts a l’esmentada 
disposició addicional. Igualment, en virtut de l’art. 1 del Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, 
pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i 
s’adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, el citat personal va 
recuperar en la nòmina del mes de desembre de 2015 l’import equivalent a la part proporcional 
corresponent a 48 dies o el 26,23% de l’esmentada paga extraordinària del mes de desembre de 
2012. 
 
En data 1 de gener de 2016 ha entrat en vigor Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2016, que preveu a la DA 12ª la recuperació de la paga extraordinària 
i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. En concret, preveu la 
possibilitat que cada Administració aboni, dins de l'exercici 2016, per una sola vegada, al personal 
al seu servei, una retribució de caràcter extraordinari corresponent a les quantitats encara no 
recuperades dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària del desembre del 2012 per aplicació del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, amb 
l’abast i límits establerts en aquesta DA. 
 
La voluntat d'aquest consell és procedir a l’abonament d’aquesta retribució de caràcter extraordinari, 
sempre que això sigui possible, dins de l'exercici 2016 i per a la nòmina del mes de juny. 
 
La secretària interventora ha informat en relació amb el procediment legal a seguir per tal de procedir, 
en el seu cas, i per a la nòmina del mes de juny, a abonar al personal al servei del Consell Comarcal 
l'equivalent a la part proporcional corresponent a 91 dies o al 49,73% dels imports deixats de 
percebre en els termes de la DA 12ª.U de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2016 en la DA 
12ª.U, de caràcter bàsic, preveu la “Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de 
desembre de 2012 del personal del sector públic”. En aquest sentit, la DA 12ª.U.1 estableix que cada 
Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins l’exercici 2016, i per una sola vegada, 
una retribució de caràcter extraordinari corresponent a les quantitats encara no recuperades dels 
imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 
desembre del 2012 per aplicació del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, amb l’abast i límits 
establerts en aquesta DA.  
 



Dins el concepte de personal del sector públic s'hi entén inclòs el personal funcionari, el personal 
laboral i el personal eventual ja que de conformitat amb l'art. 12.5 del Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, al 
personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el 
règim general dels funcionaris de carrera. 
 
Segons la DA 12ª.U.2 les quantitats que es podran abonar per aquest concepte sobre l’import deixat 
de percebre seran les equivalents a la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga 
extraordinària. En aquells casos en que no hagués procedit el reconeixement de la totalitat de la 
paga extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 91 dies es reduiran proporcionalment al 
còmput de dies que hagués correspost.   
 
El còmput de la part de la paga extraordinària i pagues addicionals que correspon a 91 dies, o xifra 
inferior, es realitzarà, en el cas de personal funcionari o estatutari, conforme a les normes de la 
funció pública aplicables en cada Administració, o, en el cas del personal laboral, a les normes 
laborals i convencionals, vigents en el moment en que es van deixar de percebre les dites pagues.  
 
Les quantitats que es reconeguin per aquest concepte al personal a que es refereix l’art. 2.5 del 
Reial decret-llei 20/2012 per no contemplar-se en el seu règim retributiu la percepció de pagues 
extraordinàries o per percebre més de dos a l’any, seran les equivalents a un 49,73% de l’import 
deixat de percebre per aplicació de l’esmentat precepte.  
 
Les quantitats a abonar es minoraran en les quanties que s’haguessin satisfet per aquests mateixos 
conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència judicial o altres actuacions. 
 
D’acord amb el punt 3 de la DA 12ª.U estableix que cada Administració Pública podrà aprovar les 
mesures previstes en aquest article, tenint en compte la seva situació economico-financera.   
 
Tot i que compleix amb tres dels quatre indicadors de solvència: estalvi net positiu; romanent de 
tresoreria per a despeses generals de signe positiu; deute viu no superior a un 110% dels ingressos 
corrents, actualment no està complint amb l’indicador del període mig de pagament global a 
proveïdors no superior a 30 dies. Aquest Consell Comarcal ha adoptat les mesures establertes a la 
“Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2016” publicada 
al gener de 2016 per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, i ha 
aprovat un pla de tresoreria per aconseguir un termini de pagament a proveïdors  comercials no 
superior a 30 dies. 
 
Com sigui que, és voluntat del Consell Comarcal fer ús de la previsió legal, s'informa igualment que 
consta al pressupost del Consell crèdit suficient per fer front al pagament de la quantitat equivalent 
a la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012, i s'adjunta certificat de la relació de personal al servei del Consell i la quantia que els correspon 
percebre, si és el cas. En aquest certificat s’han tingut en compte les particularitats existents per a 
cada persona, com ara, si s’ha cobrat part d’aquest import via sentència judicial ferma o el període 
de temps efectivament treballat al Consell i meritat de la paga extraordinària de desembre de 2012. 
 
Atesa la diferent casuística possible, cal distingir: 
 
a) per al personal en actiu al servei del Consell: correspon abonar la quantitat equivalent a la part 

proporcional, segons correspongui, a la nòmina de cadascun d'ells, amb el concepte 
"Recuperació de l'import equivalent a la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012". Per a aquell personal al servei del Consell al qual 
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no hagués procedit el reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària i addicional de 
desembre de 2012, l'import equivalent als 91 dies es reduirà proporcionalment al còmput de dies 
que hagués correspost. 
 

b) 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, s'haurà d'abonar, mitjançant sol·licitud 
adreçada al Consell en aquest sentit, i després d'analitzar per part de la Corporació si procedeix. 
Si el treballador és difunt, la devolució es farà als seus hereus, conforme a les normes del dret 
privat que siguin aplicables. 

 
2.6. Caldrà notificar la resolució per la qual es procedeix a abonar la quantitat equivalent a la part 
proporcional corresponent a 91 dies de la paga extraordinària de desembre de 2012 a tot el personal 
al servei del Consell que es trobava en actiu en el moment que es va meritar la mencionada paga, i 
traslladar-la als seus representants sindicals. 
 
Igualment la DA 12ª de la LPGE 2016 indica que en el cas que en aplicació d’aquest precepte fos 
més d’una Administració a la que li hagués correspost efectuar l’abonament d’aquest tram de paga 
extraordinària, cada Administració podrà abonar, com a màxim, la part proporcional d’aquest tram 
que li hagués correspost fer efectiva en desembre de 2012. 
 
Altrament, la DA citada disposa que les quanties satisfetes per aplicació de l’establert en aquesta 
DA minoraran l’abast de les previsions contingudes a l’art. 2.4 del Reial decret-llei 20/2012, que 
disposa que les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària es destinaran en 
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva 
que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a l’establert a la Llei 
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i en els termes i amb l’abast 
que es determini en les corresponents lleis de pressupostos. 
 
Per altra banda, l'art. 14.1.a) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques preveu que "Els ingressos i despeses que determinen la renda a incloure en 
la base de l'impost s'imputaran al període impositiu que correspongui, d'acord amb els següents 
criteris: els rendiments del treball i del capital s'imputaran al període impositiu en què siguin exigibles 
pel seu perceptor". Per tant, s'imputaran al període impositiu 2016. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
PRIMER. Reconèixer a tots els empleats públics del Consell Comarcal de l’Alt Urgell que van prestar 
efectivament serveis durant tot o part del període en que es va meritar la paga extraordinària de 
desembre de 2012 l'import a què es refereix la DA.12ª.U de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, en els termes en ella establerts. Aquest pagament 
no procedirà per aquells treballadors als quals no es va procedir a suprimir la paga extraordinària, 
per quant no se'ls aplicava el disposat a l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012 al percebre retribucions 
per jornada completa, exclosos incentius al rendiment, que no assolien en còmput anual 1,5 vegades 
el salari mínim interprofessional establert en el Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre. 
 



La liquidació resultant i per a cada persona interessada és la que consta al certificat que s’adjunta a 
l’expedient. En aquest sentit en el càlcul s’han tingut en compte les quantitats satisfetes per aquests 
mateixos conceptes i períodes de temps com a conseqüència de sentència judicial o altres 
actuacions. 
 
El pagament es realitzarà a la nòmina del mes de juny de 2016. 
 
SEGON. El literal que figurarà en els rebuts de nòmina serà el següent: "Recuperació de 91 dies de 
la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012". 
 
TERCER. En el cas del personal que no estigui actualment en situació de servei actiu al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell però que tingui dret a la percepció de l'import a què es refereix la DA 12ª.U 
de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, s'abonarà 
aquest import prèvia sol·licitud adreçada al Consell, i una vegada comprovada la seva procedència.  
 
En el cas que el personal de que es tracti hagués traspassat, la petició haurà de fer-se pels seus 
hereus legals conforme a dret civil. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució a tot el personal al servei del Consell que es trobava en actiu 
en el moment que es va meritar la mencionada paga, i traslladar-la als representants dels 
treballadors. 
 
Si els funcionaris i personal eventual volen impugnar la present resolució, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. Si ho vol 
fer el personal laboral, procedeix interposar reclamació prèvia a la via judicial laboral. 
 

 
6. ADDENDA AL CONVENI DE GESTIÓ DEL PLA D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2008-
2012 

Exp. Núm.: CNV 2016/16  
 
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, és la principal eina de cooperació de la Generalitat amb 
els ens locals per a assolir la construcció d’equipaments i serveis de competència municipal, d’acord 
amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del 
PUOSC i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i els serveis a 
incloure-hi. 
 
L’apartat primer de la base vuitena de les d’execució del PUOSC 2008-2012, aprovades pel Decret 
101/2008, de 6 de maig, disposa que els consells comarcals actuaran com a entitats col·laboradores 
de la Generalitat de Catalunya, en la gestió de les subvencions, d’acord amb el que estableix el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en conseqüència, realitzaran el seguiment de 
les actuacions i el pagament de les subvencions. 
 

En data 26 de maig de 2014 el Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consell 

Comarcal de l’Alt Urgell ambdues parts van signar el conveni de col·laboració per a l'encàrrec 
de gestió del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012. 
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Atès que l’actuació dels consells comarcals com a entitats col·laboradores en la gestió de les 
subvencions del PUOSC del període 2008-2012 s’ha de mantenir fins a l’any 2017, quan s’esgotarà 
la vigència del Pla, és necessària la signatura d’un nou conveni que la reguli.´ 
 
Atès que s’ha rebut l’addenda al conveni signat, a formalitzar amb el Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge. 
 
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. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local 
 

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ORGANYÀ PER LA FIRA DEL LLIBRE 
DEL PIRINEU I PREMIS LITERARIS HOMILIES D'ORGANYÀ 

Exp. Núm.: CNV 2016/8  
 
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, amb una aportació econòmica de 2.500 euros, 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 2016. 
 
Segon. Designar a la Sra. Carme Ribó i Domenjó, conseller comarcal, com a representant del 
Consell Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. 



 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Organyà. 
 

 
8. SOL·LICITUD AJUT DEL FEDER 2014-2020 – EIX 6 - SENDERISME 

Núm. Exp.: SUB 2016/9  
 
Al DOGC de 14 de març s’ha publicat la ORDRE GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven 
les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida 
susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, períodes 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s’obre la 
convocatòria per presentar sol·licituds. 
 
Dins l’Eix 6, s’ha preparat un projecte, que anomenem “CAMINAPIRINEUS -Creació de la xarxa 
de senders a la carta, l'eina per al posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell”, i que consisteix 
en el foment del turisme, patrimoni i natura per tal d’identificar, catalogar i definir una xarxa de camins 
al voltant de varis eixos, com una xarxa de senders i camins a la carta i com una eina de foment de 
l’ecoturisme a l’Alt Urgell. Les accions a fer incloses en aquest projecte son les següents: 
 
1. La realització d’un catàleg de camins i senders públics, per a la conservació del patrimoni 

històric.  

2. La creació de la xarxa de senders de l’Alt Urgell, per la posada en valor dels recursos naturals 

i culturals existents.  

3. La creació de la xarxa del paisatge de l’Alt Urgell.  

4. La creació d’un aplicatiu innovador, per al foment de l’ecoturisme a partir de la xarxa de 

senderisme. 

5. Implementació de diferents accions de promoció per al posicionament de la comarca com a 

referent d’ecoturisme. 

6. La posada en funcionament d’un model de gestió publico-privada, basada en els “vetlladors 

de territori”.  

En aquest projecte hi participen els 19 municipis de la comarca els quals aportaran el 
confinançament del 25 % de la inversió més la part que els correspongui de l’IVA no finançable pels 
fons FEDER. També explica que s’han introduït variables per definir el cofinançament de cada 
ajuntament, per tal que hi hagi un equilibri entre tots els ajuntaments de la comarca, en funció de la 
superfície, els habitants. 
 
Alhora es preveu el suport i el cofinançament de la Diputació de Lleida corresponent al 25 %  
 
S’ha rebut el suport de les EMD i associacions de la comarca. 
 
Per tal d’executar aquestes accions es duran a terme contractacions d’obres, serveis i 
subministraments amb instal·lació així com la contractació de personal per executar part de les 
accions amb mitjans propis. Entre aquestes contractacions de personal es preveu la contractació 
d’un tècnic de nivell A-1 i dos operaris. 
 
El projecte té un cost total de 2.127.278,30  €. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la inversió del projecte “CAMINAPIRINEUS -Creació de la xarxa de senders a la 
carta, l'eina per al posicionament ecoturístic de l'Alt Urgell” per un import total  de 2.127.278,30  
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€ i sol·licitar una subvenció per import de 923.670,06 € a la convocatòria FEDER eix 6 que consta a 
l’antecedent d’aquest acord.  
 
Segon. Aprovar els avantprojectes d’inversió que formen part del projecte Camina Pirineus, 
següents: 

1. Tipificació de la xarxa de miradors i d’altres equipaments ecoturístics de l’Alt Urgell  
2. Infraestructura de suport zones d’estacionament a l’Obach de Fígols 
3. Àrea de serveis per autocaravanes a Organyà 
4. Camí equipat Serra Canal (Oliana)  
5. Camí equipat Penya Narieda (Fígols) 
6. Creació de la xarxa de senderes de l’Alt Urgell, identificació arranjament i senyalització 
7. Procés de participació per a la creació del catàleg de camins i senders i la seva posada en 

valor a través d ela creació de la xarxa de senderisme de l’Alt Urgell 
8. Aplicació de la Innovació al senderisme, creació de les eines de gestió de la informació i el 

coneixement, i la promoció turística 
9. Promoció de l’Alt Urgell com a territori de referència en l’ecoturisme 

 
Tercer. Deixar constància de la obtenció dels permisos dels Ajuntaments per actuar en els terrenys 
i camins de la seva propietat i del suport de la Diputació de Lleida 
 
Quart. Aprovar la declaració responsable que consta a la sol·licitud de subvenció, d’acord amb 
l’establert a la base 12.1 de la Ordre de convocatòria. 
 
Cinquè. Traslladar l’acord a la Intervenció comarcal per tal de fer la retenció de crèdit corresponent 
en la previsió de despesa plurianual. 
 
Sisè. Trametre la documentació necessària a la Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge a través de l’aplicatiu SIFECAT de la plataforma EACAT 
 

 
9. CONVENI ESPECÍFIC DE TRANSFERÈNCIA PER A LA GESTIÓ DE L'ARXIU COMARCAL DE 
L’ALT URGELL PER A L’ANY 2015 

Exp. Núm.: CNV 2016/15  
 
La disposició addicional quarta de la Llei 10/2001, d’arxius i documents disposa que la Generalitat 
ha de transferir als consells comarcals els mitjans i recursos per a la gestió dels arxius comarcal en 
termes equivalents a les transferències que ja s’efectuen en virtut de les delegacions de 
competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, d’1 d’agost, de delegació 
de competències en matèria de cultura a les comarques. 
 
El pactes 6è i 7è del conveni de col·laboració subscrit el 30 de novembre de 2009 entre el 
Departament de Cultura, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de La Seu d’Urgell per a 
la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, preveuen la signatura de convenis anuals específics en 
els quals es regularan les obligacions econòmiques i es concretarà l’aportació del Departament de 
Cultura al Consell Comarcal destinada a la gestió de l’Arxiu Comarcal. 
 



Per tal de donar compliment a aquesta previsió, el Departament de Cultura ha tramès el conveni de 
col·laboració específic per a l’any 2016, en el qual es pacta la transferència al Consell Comarcal de 
la dotació econòmica assignada en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al funcionament 
dels arxius comarcals, i que es quantifica en 40.000€. 
 
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 i subscriure el Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura en relació a 
la transferència anual per a la gestió de l'Arxiu Comarcal per a l’any 2016, pressupostada en 40.000 
€. 
 
Segon. Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 

Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Cultura. 

 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

 
10. CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AMB EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT  PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR 
ESCOLAR 

Exp. Núm.: CNV 2016/12  
 
El Departament d’Ensenyament ha tramès el Conveni de Delegació de competències per a la gestió 
del servei escolar de transport i el servei escolar de menjador,  amb efectes des de l’inici del curs 
escolar 2015-2016 i finalització el 31 de desembre de 2022. 
 
El Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació de competències de la Generalitat a les 
comarques en matèria d’ensenyament, estableix també que l’assignació a cada comarca dels 
recursos econòmics, materials i personals serà objecte de conveni individualitzat. 
 
Així mateix el Decret 160/1996 de 14 de maig regula el serveis escolar de menjadors als centres 
docents públics i el Decret 161/1996, de la mateixa data, regula el servei escolar de transport per 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. 
 
 En data 30 de juny de 1999 es va fer efectiva la delegació d’aquestes competències, mitjançant la 
signatura d’un primer conveni de col·laboració, després del qual s’han subscrit d’altres. La signatura 
d’aquest nou conveni deixarà sense efecte el signat amb el Departament d’Ensenyament en data 25 
d’octubre de 2013, amb vigència fins el 31 de desembre de 2017. 
 
Tenint en compte el disposat a la legislació ressenyada, a l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització comarcal de Catalunya, a 
l’article 114 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 amb el Departament d’Ensenyament de delegació de competències quant 
a la gestió del servei escolar de transport i el servei escolar de menjador. 
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Segon. Notificar aquesta resolució al Departament d’Ensenyament. 
 

 
11. CREACIÓ DEL CONSELL DE DONES DE L'ALT URGELL I APROVACIÓ DEL REGLAMENT 
DE FUNCIONAMENT 

Exp. Núm.: SEC 2016/8  
 
El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i 
és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema 
patriarcal androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha d'ésser 
reconegut legalment, sinó que, a més, s’ha d’exercir d'una manera efectiva implicant-hi tots els 
aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals. 
 
Les autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern més pròximes a la població, 
representen els nivells d’intervenció més adequats per a combatre la persistència i la reproducció 
de les desigualtats i per a promoure una societat veritablement igualitària. En llur àmbit de 
competència i col·laborant amb el conjunt d’actors socials, poden emprendre accions concretes a 
favor de la igualtat de dones i homes. 
 
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, en l’article 15, regula l’aprovació 
de plans d’igualtat per part dels ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal 
a llur servei, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball, 
amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones 
i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, 
a la formació, a la promoció professional i a la resta de les condicions de treball. 
 
El Consell Comarcal va aprovar per acord del Ple de data 25 de febrer de 2016 el Pla d’igualtat de 

l’Alt Urgell 2016-2019. Dins de l’eix 1, apoderament de les dones, apartat 1.1 Impulsar, assessorar, 

orientar, acompanyar i recolzar tècnica i econòmicament la participació sociopolítica i 

l’autoorganització de les dones arreu del territori s’inclou la creació del Consell de Dones de l’Alt 

Urgell, per la qual cosa s’ha redactat un reglament de funcionament que ara es proposa per a la 

seva aprovació.  

 
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 la creació del Consell de Dones de l’Alt Urgell i el reglament de funcionament del 
mateix.  



 
Segon. Obrir un termini d’informació pública i audiència de les persones interessades pel termini 
mínim de trenta dies per presentar reclamacions i suggeriments, mitjançant la publicació al tauler 
d’anuncis de la corporació, al tauler electrònic, al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, 
i donar audiència les associacions de dones de la comarca, fent constar que cas que no es presentin 
al·legacions ni suggeriments s’elevarà a definitiu automàticament. 
 
Tercer. Comunicar-ho als ajuntaments de la comarca, a les entitat de dones i als grups polítics 
perquè nomenin una persona que els representi al Consell de Dones de l’Alt Urgell. 
 
 
12. BASES PER A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ I JUSTIFICACIÓ PER A CASALS DE LLEURE 
RURALS DE L’ALT URGELL 2016 

Exp. Núm.: SEC 2016/10  
 
L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions per regular la concessió de subvencions per als 
casals de lleure rurals de l’Alt Urgell, en el marc del Pla Comarcal de Joventut, mitjançant el procediment 
de concurrència no competitiva.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 28/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel reial Decret 
887/2016, de 21 de juliol, així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les bases que han de regir la sol·licitud i justificació de subvencions dirigides a casals 
de lleure rurals de l’Alt Urgell durant l’anualitat 2016. 
 

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 
 

 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 

 
13. APROVACIÓ DELS AVANTPROJECTES DE CALDERA DE BIOMASA DEL CONSELL 
COMARCAL I DEL CENTRE LOGÍSTIC DE BIOMASSA DE LA ZONA NORD DE L’ALT URGELL  

Exp. Núm.: SEC 2016/9  

El Consell Comarcal té prevista la participació al projecte FEDER eix 4 de la Diputació de Lleida 
Forest4Local amb l’acció concreta de posada a disposició del Centre logístic de Biomassa de la zona 
nord de l’Alt Urgell. 

A aquests efectes s’ha redactat un avantprojecte per part dels serveis tècnics comarcals, que l’han 
situat a la parcel·la propietat del Consell comarcal al costat de l’EDAR de Montferrer, i que ha 
quantificat la inversió en 69.801,27€ de pressupost d’execució material. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 



  

 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Primer. Aprovar els documents tècnics que consten en l’antecedent d’aquest acord. 

1. Caldera de biomassa 

2. Centre logístic de biomassa zona nord 

Segon. Exposar al públic aquests avantprojectes durant el termini de 30 dies per tal que es pugui 
presentar al·legacions i suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà aprovat 
definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals als respectius ajuntaments i 
al BOP.” 
 

 
14. FEDER EIX 4: ACORD DE PARTICIPACIÓ AL PROJECTE FOREST4 LOCAL DE LA 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, APROVACIÓ D'AVANTPROJECTE I CESSIÓ DE TERRENYS I 
COFINANÇAMENT. 

Núm. Exp.: SUB 2016/9  
 

La Diputació de Lleida s’acull a la convocatòria efectuada mitjançant l’ORDRE GAH/45/2016, de 7 
de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre la 
convocatòria., mitjançant l’operació FOREST4LOCAL. 
 
Aquesta operació suposa el desenvolupament d’un sistema forestal públic i local per a la mobilització 
de la biomassa forestal per a ús tèrmic públic al Pirineu de Lleida. en diferents municipis de les 
comarques de Lleida. Entre les actuacions de l’operació, al  Consell Comarcal de l’Alt Urgell hi ha 
prevista la següent: 
 

-       Centre logístic de biomassa de la zona nord de l’Alt Urgell 

Atès que aquesta actuació comporta la seva instal·lació en edificis i terrenys de titularitat municipal 
i que per tal de complimentar la documentació associada a l’expedient de sol·licitud de subvenció, 
la Diputació de Lleida precisa acreditar la disponibilitat dels terrenys i edificis per dur a terme les 
obres/inversions associades a l’actuació sobre la que s’ha sol·licitat l’ajut abans indicat  
 
Atès les competències conferides en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de normativa concordant, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Prendre coneixement de la proposta de l’operació FOREST4LOCAL, especialment les 
actuacions que fan referència al consell Comarcal de l’Alt URgell, que consistirà en “Centre logístic 
de biomassa de la zona nord de l’Alt Urgell”, amb un pressupost inicial de 69.801,27€, IVA 
exclòs.  
 



Segon. Autoritzar a la Diputació de Lleida per a l’execució de l’operació  FOREST4ALOCAL, en cas 
de consolidar-se el seu finançament  mitjançant la seva aprovació en la convocatòria FEDER. 
 
Tercer. Manifestar el compromís de participar en el finançament del 25% del cost de les actuacions 
incloses en l’operació FOREST4LOCAL a desenvolupar en el terme municipal i posar a disposició 
els terrenys necessaris per a aquesta acció que comprèn els terrenys situats al TM de Montferrer i 
Castellbò en el recinte de l’EDAR, propietat del Consell Comarcal. 
 
Quart. Deixar constància, als efectes d’acreditar la disponibilitat dels terrenys i edificis per a dur 
terme les obres i inversions associades a l’actuació, que totes les inversions contingudes al projecte 
i executables dins d’aquest terme municipal s’han previst realitzar en espais i immobles tots ells de 
titularitat municipal. 
 
 
15. 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. 69 al 106 de 2016 compresos entre els dies 14 d'abril de 2016 fins la data 
d’avui. 

 Resolucions: núm. 26 a la 33 de 2016 entre els dies 14 d'abril de 2016 fins la data d’avui. 
 
 
16. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
També explica el motiu de l’avançament de l’hora del Ple degut a la coincidència amb la celebració 
de la inauguració de la Copa del Mon de Piragüisme a la Seu d’Urgell on hi ha la presentació pública 
d’equips participants a les 8h. del vespre. 
 
El president informa sobre la reunió del Consell d’Alcaldes que ha tingut lloc aquest matí a Alinyà.  
 
El president manifesta agraïment per la feina feta per la gerent i pel tècnics per a la presentació del 
projecte Camina Pirineus a la convocatòria d’ajuts FEDER pel sobreesforç que han hagut de fer. 
També posa de relleu la unanimitat en la participació en aquest projecte per part de tots els 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades. 
 
 
17. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
La Sra. Rosa Fàbrega, com a alcaldessa de les Valls d’Aguilar, explica àmpliament el programa de 
la festa del Tarter dels Menairons que aquest anys, i fruït de la col·laboració del Consell Comarcal i 
del treball de la gent del poble, ha arribat a la seva desena celebració. 
 
 
18.PRECS I PREGUNTES. 
No n’hi ha 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 



  

 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

La secretària       El president   
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    
 


