
  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2016/4 
Caràcter: Ordinari 
Data: Dijous, 28 de juliol de 2016 
Durada: De les 20:00 a les 21:00 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  
 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  
 Sr. Sergi Parramon Garcia, conseller  
 Sra. Anna Bonet i Peláez, consellera  
 Sra. M. Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Joan Barrera Aranda, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Il.lma. Sra.Rosa Fàbrega i Romà,  vice-presidenta quarta  
 Sra.Anna Isabel Manrique i Pérez,  consellera  
 Sr.Andreu Marsà i Viles,  conseller  
 Sr.Antoni Fiol Colomar,  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 
 

Comissió de Governació, Cooperació Territorial 
 

2. Acceptació del Pla d'assistència financera local : donar compte  del Decret 
3. Aprovació de l’adhesió al codi ètic del annex "Principis ètics i regles de conducta" 
4. Classificació del lloc de treball de tresoreria 
5. Aprovació del Quadre de classificació arxivístic del Consell Comarcal 
6. Donar compte de l'informe trimestral d'execució pressupostària, morositat i període mig de 

pagament del primer trimestre 2016 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 

7. Sol·licitud d'inclusió d’actuacions pel Projectes d'especialització i competitivitat territorial de 
la Diputació de Lleida (FEDER) i aprovació del finançament 

8. Aprovació del conveni de col·laboració amb Microbank 
9. Aprovació de bases del Concurs escolar de Nadales 2016  
10. Aprovació de les bases del 2n. Concurs d’Emprenedoria 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

 
11. Aprovació del conveni amb el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Oliana per al 

transport dels alumnes de cicles formatius de l'IES Aubenç fins al curs 2020-2021: 
ratificació de Decret 

12. Aprovació del conveni amb AMPES i escoles per la gestió del servei de menjador escolar 
13. Aprovació del Contracte Programa 2016-2019 amb el Departament Treball, Afers socials i 

Famílies 
14. Encàrrec de gestió al CAPAU : serveis nous del contracte programa 2016-2019 
15. Aprovació del Contracte programa SIAD 2016-2019 amb el Departament de la Presidència 
16. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de Teleassistència domiciliària 

 
Mocions 

 
17. Moció del grup de Candidatura de Progrés per recuperar hores de mestres a la ZER 

Narieda 
18. Moció del grup de Candidatura de Progrés per recuperar l'emissió d'Andorra TV a l'Alt 

Urgell i al Pirineu 
 

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



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
- 3/2016, de data 9 de juny de 2016 

 
Comissió de Governació, Cooperació Territorial 

 
2. ACCEPTACIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL: DONAR COMPTE DEL 
DECRET : 
 
En data 13 de juliol de 2016 el president del Consell Comarcal ha dictat el següent Decret: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/135 

  Núm. Exp.: INT 2016/17  
 
Aprovació Pla d’assistència financera Local 2016 
 
En data 12 de juliol s’ha rebut per EACAT una notificació de la Diputació de Lleida del Pla 
d’assistència financera local del 2016 que contempla el pagament dels següents deutes per part de 
la Diputació de Lleida per compte de la Generalitat: 
 
FONS DE COOPERACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS -    804.148,30 euros 
FCL, CONSELLS COMARCALS 2015 –5000306174 200.000,00 
FCL, CONSELLS COMARCALS 2015 - 5000306175  200.000,00 
FCL, CONSELLS COMARCALS 2015 –5000306176 200.000,00 
FCL, CONSELLS COMARCALS 2015 - 5000306177  204.148,30 
 
PUOSC MANTENIMENT AJUNTAMENTS - 12.895,61 euros 
PUOSC manteniment 60% bestreta 2015 - 5000353680 
 
Per tot això, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Manifestar el consentiment al pagament dels deutes que consten en l’antecedent 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Donar-se per assabentat del decret de presidència d’aceptació del Pla d’assistència 
financera local. 
 
 
3. ADHESIÓ ALS “PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA” DE L’ANNEX A L’ACORD DE 
GOVERN DE LA GENERALITAT DE 28/06/2016 
 

Exp. Núm.: SEC 2016/14  
 



 

 

En data 28/06/2016 el Govern de la Generalitat ha aprovat l’ACORD GOV/85/2016, pel qual 
s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, 
de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre. 
 
A l’annex d’aquest Acord hi consten els “Principis ètics i regles de conducta” que totes les 
persones beneficiàries d’ajuts han de tenir en compte, i en el nostre cas, han d’aprovar, i per tant 
és necessària l’adhesió al codi ètic per totes aquelles persones beneficiàries d’ajuts públics. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió al codi ètic del annex “Principis ètics i regles de conducta” 
 
Segon.  Comunicar als consellers i conselleres aquest acord i el contingut de l’annex. 
 
 
4. CLASSIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA 
 

Exp. Núm.: PER 2016/16  
 
Arran de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, que va introduir l’article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, els ens locals amb secretaria classificada en classe segona han de tenir 
obligatòriament creat i classificat el lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a personal 
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.  
 
Això és així atès que l'article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, disposa que es reserva als 
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense establir cap excepció, 
l'exercici de les funcions de «a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament 
legal preceptiu. b) El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i 
pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.», el que implica que no es pot considerar 
vigent l’apartat f) de l’article 2 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que 
establia la possibilitat que fos la relació de llocs de treball la que determinés si el lloc de tresoreria 
estava o no reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional.  
 
Per aquest motiu, es necessari regularitzar la situació del lloc de tresoreria del Consell Comarcal, i 
s’ha de classificar aquest lloc de treball, per tal que la Direcció General d’Administració Local pugui 
resoldre la creació i classificació d’aquest lloc de treball amb anterioritat a la publicació al Butlletí 
Oficial de l’Estat de la convocatòria per al 2016 de la Dirección General de la Función Pública del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de concurs unitari de llocs de treball reservats 
a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional que es preveu pel 
proper mes de novembre. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Constatar que a la plantilla de personal del Consell Comarca està creat el lloc de treball de 
Tresoreria com a Funcionari d’habilitació nacional amb categoria d’entrada (A1) i sol·licitar la seva 
classificació com a tal a la Direcció General d’Administració Local. 
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Segon.  Notificar a la Direcció General d’Administració Local la creació i classificació d’aquest lloc 
de treball 
 
 
5. APROVACIÓ DEL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DEL CONSELL COMARCAL 

 
Exp. Núm.: SEC 2016/12  

 
La classificació és una fase de la gestió documental d'un fons d'arxiu que consisteix en 
l'organització d'un fons documental a partir de la identificació de les categories i classes en les 
quals es pot agrupar els documents sota una mateixa funció o activitat, de forma lògica i jeràrquica. 
 
A aquests efectes cal fixar una metodologia sistemàtica i uniforme de tractament documental, la 
qual cosa comporta, necessàriament, la identificació dels documents utilitzant criteris d’unicitat i 
homogeneïtat per tal de superar la disparitat de criteris i aconseguir una gestió eficaç de la 
documentació administrativa per part de les diferents àrees de la corporació.   
 
Amb l’aprovació del Protocol de gestió de documents electrònics i arxiu per part del Departament 
de Cultura s’identifiquen uns instruments tècnics d’ús obligat que possibiliten l’aplicació pràctica de 
les polítiques de gestió de documents. El punt 6.3.1 defineix el quadre de classificació funcional 
com l’estructura de categories funcionals organitzades de manera codificada, jeràrquica i lògica, 
sobre la base del conjunt de les activitats desenvolupades per l’organització en el compliment de 
les seves finalitats. 

El quadre de classificació és: 

 el producte de la tasca arxivística de dividir per categories o classes un fons documental. 
 l'expressió gràfica de cada una de les funcions de les unitats administratives o de 

l'organisme o institució de què es tracti. 
 el primer instrument tècnic per al tractament arxivístic de la documentació d'un arxiu i el que 

millor permet una visió conjunta d'un fons, de les relacions jeràrquiques entre els grups, així 
com de la institució productora i de l'activitat que desenvolupava 

 L'estructura jeràrquica i lògica resultant d'un criteri de classificació de la documentació 

El quadre de classificació és l'instrument bàsic en el qual es fonamenta el sistema de gestió 
documental d'una organització. Aquest instrument ha sigut la clau de volta pels sistemes 
d'organització de la documentació analògica i és la pedra angular per organitzar la documentació 
electrònica. A més a partir d'aquest quadre s'estructuren els altres dos components del sistema de 
gestió dels documents: 

1. el sistema de disposició que es materialitza en el calendari de conservació i eliminació, i 
2. el sistema de descripció i recuperació que inclou diferents instruments de descripció i 

recuperació de la informació com són els inventaris, els catàlegs, guies, etc. 

El quadre que es presenta a aprovació s’ha realitzat mitjançant la classificació funcional, basada 
en l'estudi de les competències, les funcions i les activitats d'una institució. En les institucions 



 

 

públiques les competències vénen determinades per la legislació jurídica, en forma de lleis, decrets 
o reglaments, que estableixen les funcions i les activitats que deriven del desenvolupament de les 
competències assignades. En els darrers anys es tendeix cada vegada més a fer i a basar els 
sistemes de classificació en les funcions de l'organisme com a criteri més objectiu, atès que se 
sustenta en la naturalesa mateixa dels documents. Les funcions pròpies de cada organisme poden 
variar, ampliar-se, desaparèixer o que n’apareguin de noves. La classificació funcional no suposa 
per tant que s'hagi de canviar aquesta si no que les funcions que desapareixen donen lloc a sèries 
tancades i les noves es poden incorporar sense cap problema. Els canvis orgànics no afecten a la 
composició d'un quadre de classificació funcional atès que les funcions es relacionen 
jeràrquicament i són més estables 

L’article 127 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga competència exclusiva a la Generalitat 
de Catalunya en matèria d’arxius. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, indica en 
l’article 7.1. que “totes les administracions i les entitats titulars de documents públics han de 
disposar d’un únic sistema de gestió documental que abasti la producció, la tramitació, el control, 
l’avaluació i la conservació dels documents i l’accés a aquests”, i han de garantir el seu tractament 
correcte “mentre siguin utilitzats administrativament en les fases activa i semiactiva”. 
 
En l’article 4.c indica que el Departament de Cultura “ha de vetllar per l’aplicació d’un únic sistema 
de gestió documental en cadascuna de les administracions i institucions públiques de Catalunya”. 
 
En data 30 de novembre de 2009 es va signar conveni de col·laboració entre el Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació, 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, i el pacte primer diu farà alhora 
les funcions d'arxiu comarcal i les d'arxiu municipal de la Seu d'Urgell, amb gestió conjunta 
dels tres ens, renovat el 28 de desembre de 2012.  
 
Els responsables dels arxius han d’elaborar i mantenir el quadre de classificació de la 
documentació específica dels ens del territori, i aplicar i proposar l’actualització 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el quadre de classificació dels fons documentals del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell per a la gestió de la documentació administrativa que genera l’ens i per a la transferència a 
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, tant de la documentació en suport paper com la documentació 
electrònica. 
 
Segon.  Comunicar aquesta aprovació i el contingut del quadre de classificació a tot el personal 
del Consell Comarcal i a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. 
 

 
6. DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA, 
MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE 2016 (1T-2016) 

Núm. exp. INT 2016/9  
 

A. Donar compte de l'informe trimestral d'execució pressupostària 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals-TRLRHL-(art. 207), estableix l'obligació de remetre al Ple de la entitat la 
informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb 
la periodicitat que el Ple estableix. 
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Per l'exposat, es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es doni compte al Ple de la 
Corporació si es considera oportú, amb els formularis tramesos, i s'annexen al present informe els 
més significatius (estat execució, calendari i pressupost de tresoreria i romanent de tresoreria del 
Consell Comarcal, així com informe d'estabilitat i informe d'avaluació). 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Donar-se per assabentat de l’execució pressupostària del primer trimestre 2016. 
 
 
B. donar compte dels informes de morositat i del període mig de pagament i d'execució 
pressupostària 
 
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
determina l’obligació de les corporacions locals de l’elaboració d’un informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis per el pagament de les obligacions de cada Entitat Local, i en compliment 
d’aquest s’ha presentat al MINHAP la rendició sobre la morositat i execucions trimestrals del 1er 
trimestre 2016 
 
Per altra banda l’article 27.3 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que estableix l’obligació de rendir trimestralment al Ministeri els estats d’execució del 
pressupost trimestrals que inclou l’informe d’intervenció sobre l’avaluació del compliment 
d’objectius contemplats a la Llei Orgànica 2/2012 sobre estabilitat pressupostària, compliment de la 
regla de la despesa i deute viu. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció sobre morositat esmentat a l’antecedent i 
període mig de pagament. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
7. SOL·LICITUD D'AJUT A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER PROJECTES 
D'ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL I ACORD DE FINANÇAMENT 

Exp. Núm.: SUB 2016/20  
 
S’ha publicat al DOGC la ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obre la 
convocatòria 
 
Per part de la Diputació de Lleida s’ha fet la proposta a les comarques de l’Alt Pirineu de presentar 
un projecte conjunt sota el seu paraigües i que versarà sobre el Turisme i la posada en valor els 



 

 

camins dels Pirineus : Una aposta pel desenvolupament turístic sostenible i una nova 
mobilitat al Pirineu.  

 
L’objectiu genèric del projecte és la creació d’una xarxa de camins conjunta al Pirineu de forma 
coordinada amb la resta de comarques, que pugui impulsar i dinamitzar amb la creació d’un banc 
d’eines, protocols i recursos per millorar la qualitat del turisme a nivell internacional, amb productes 
compartits a les comarques del Pirineu, que ajudin a posicionar i visualitzar el Pirineu com a destí de 
turisme de senderisme i de muntanya internacionalment. 
 
La proposta d’accions concretes a l’Alt Urgell foren l’arranjament i senyalització per a la unió de l’alt 
Urgell amb les comarques del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà del Solsonès i de la Cerdanya. 
Aquestes actuacions completaran les previstes en el projecte propi del consell Comarcal anomenat 
Camina Pirineus. 
 
En relació al finançament a aportar pel Consell comarcal en els tres anys successius en què es 
desenvoluparan el projecte fora el següent (sense IVA) 
 

Recursos  propis entitat beneficiaria CCAU 81.270,83

FEDER 162.541,67

Diputació  81.270,83

Total Despeses 325.083,34 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Sol·licitar la inclusió de les inversions descrites als projectes d'especialització i 
competitivitat territorial a presentar per la Diputació de Lleida. 
 
Segon.  Aprovar el finançament plurianual corresponent al 25% de la inversió més l’IVA que 
correspongui, que consta a l’antecedent d’aquest acord. 
 
 
8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB MICROBANK 

Exp. Núm.: CNV 2016/20  
 
MicroBank és una entitat de crèdit que dins del seu objecte social, entre d’altres, desenvolupa 
l’activitat de concessió de microcrèdits, préstecs de petita quantia sense garantia real, amb la 
finalitat de fomentar l'activitat productiva, la creació d'ocupació i el desenvolupament personal i 
familiar. Aquests microcrèdits es dirigeixen a finançar projectes empresarials promoguts per 
persones emprenedores i en especial, per aquelles persones físiques i/o jurídiques que, per les 
seves condicions econòmiques o socials, poden tenir dificultats d'accés al finançament bancari 
tradicional. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i MicroBank consideren la conveniència de formalitzar un 
conveni de col·laboració per millorar el finançament i promoció de les microempreses i el foment 
del treball autònom a través de microcrèdits, com a mitjà per afavorir la creació i consolidació 
d'ocupació i donar suport als projectes empresarials viables, com ja s’havia fet en anys anteriors. 
 
L'objecte del present Conveni és establir una línia de finançament dirigida a: 
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- potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora afavorint la igualtat 
d'oportunitats d'homes i dones, nous residents, persones amb discapacitats i amb especial 
atenció als col·lectius vulnerables en situació d'exclusió financera  

 
- finançar l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i 

projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit  
productiu, la creació i consolidació d'ocupació i la contribució al progrés social.  

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb Microbank  
 
Segon. Facultar al president per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 
9. BASES CONCURS NADALES 2016 

Exp. Núm.: SEC 2016/13  
 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell manté, des de fa anys, diverses línies de col·laboració amb els 
centres d’ensenyament de la comarca amb l’objectiu de contribuir a la formació dels alumnes des 
de la perspectiva de l’educació i l’entorn. 
 
Una altre dels compromisos adquirits pel Consell Comarcal amb la comunitat educativa de l’Alt 
Urgell és potenciar la creativitat dels alumnes en el món de les arts i de les lletres per tal que 
puguin expressar les seves inquietuds culturals. És en aquest sentit que el Consell Comarcal 
convoca el Concurs Escolar de Nadales en les modalitats de poesia i dibuix, el qual es regeix per 
les següents bases 
 

1. Hi poden participar tots els/les alumnes d’educació infantil i primària de les escoles de l’Alt 
Urgell. 

2. S’estableixen dues modalitats: dibuix i poesia. En dibuix hi poden participar tots els cursos 
d’educació infantil i primària. En poesia, només els cursos de 3r, 4t, 5è i 6è de primària 

3. S’estableixen tantes categories com cursos i modalitats. És a dir, 9 categories de dibuix i 4 
categories de poesia 

4. Cada alumne/a podrà participar amb un dibuix i/o amb una poesia. 
5. El tema sobre el qual s’hauran de fer els treballs, tant en dibuix com en poesia, serà la 

festivitat de Nadal i/o les altres festivitats que se celebren a l’entorn de Nadal. 
6. Els treballs seran realitzats exclusivament pels alumnes, s’hauran de fer íntegrament a 

l’escola i hauran de ser originals i inèdits, creats exclusivament per a aquest concurs. 
7. En la modalitat de dibuix, els/les alumnes realitzaran l’obra sobre les làmines de cartolina 

que facilitarà el Consell Comarcal. Podran utilitzar qualsevol tècnica d’il·lustració. En el cas 
d’usar purpurines, lluentons, gomets o qualsevol altre element de la tècnica del collage, 
caldrà assegurar-ne l’adherència a la làmina, per tal que no es desprenguin durant el 
trasllat i la manipulació de les obres. 



 

 

8. En la modalitat de poesia, els/les alumnes escriuran el text als fulls de paper que facilitarà 
el Consell Comarcal. El text només podrà ocupar un full i per una sola cara. Es podrà 
escriure, indistintament, a mà o amb ordinador. 

9. El Consell Comarcal atorgarà a cada escola un codi identificador, el qual els serà notificat 
amb la tramesa de les bases. El codi s’haurà de fer constar al dors dels treballs 
participants. 

10. Tant en la modalitat de dibuix com en la de poesia, al dors del full s’haurà de fer constar: el 
codi de l’escola, el curs i la classe i el número de l’alumne, d’acord amb la numeració que 
estableixi la pròpia escola. 

11. L’escola facilitarà al Consell Comarcal un llistat de tots els/les alumnes participants, amb 
indicació dels números corresponents, que hauran de coincidir amb els que figuraran al 
dors de les làmines. El Consell Comarcal garanteix que els membres dels jurats no tindran 
accés a aquestes dades abans d’emetre el veredicte. 

12. Les escoles hauran de lliurar les obres participants al Servei de Cultura del Consell 
Comarcal. 

13. El termini de lliurament de les obres finalitzarà el dia 30 de novembre. 
14. Els jurats atorgaran tres premis per a cadascuna de les categories i modalitats. Tots els 

premis s’hauran d’adjudicar; no en podrà quedar cap com a desert. Cada premi consistirà 
en un lot de llibres i en una litografia-diploma de l’obra guardonada. 

15. Els jurats estaran formats per persones significatives dins del món de les arts plàstiques i la 
literatura a la comarca. El seu veredicte serà inapel·lable. 

16. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dia 20 de desembre, a les 19.00 hores, a la seu 
del Consell Comarcal. 

17. La participació en el concurs suposa l’acceptació de les seves bases. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les bases i el concurs de les nadales per l’any 2016 
 
Segon. Trametre aquestes bases a les escoles de la comarca de l’Alt Urgell 
 
 
10. BASES CONCURS D’EMPRENEDORIA I CONVOCATÒRIA 

Exp. Núm.: PRS 2016/14  
 
Amb la intenció de promoure i incentivar l’execució d’idees emprenedores i donar a conèixer els 
serveis i recursos que ofereix el CETAP per al foment de l’emprenedoria a l’Alt Urgell, des del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i en col·laboració amb el CEEI Lleida Alt Urgell, l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell, Consorci Alt Urgell-Cerdanya i el programa Catalunya Emprèn del Departament  de 
Treball, Afers Socials i famílies, es proposen les bases i la convocatòria del Tercer concurs 
d’emprenedoria del CETAP. 
 
Aquest concurs va adreçat a joves que actualment estiguin cursant estudis universitaris o bé a 
persones que ja hagin obtingut un títol universitari i que tinguin la intenció de crear la seva 
empresa a l’Alt Urgell i fomentar així l’ocupació al territori. També podran participar aquelles 
empreses de nova creació (menys d’un any de la seva constitució) amb raó social a la comarca. 
 
A banda de la convocatòria del concurs, des del Consell Comarcal es planteja fer una acció 
d’acompanyament de les persones que s’inscriguin  i siguin seleccionades per part 
d’empresaris/àries del territori amb experiència en el món empresarial. L’objectiu d’aquest 
acompanyament és donar suport als sol·licitants que prenguin part al concurs aportant una visió 



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

pràctica de persones que han estat en aquest món i que els faran un seguiment i els donaran 
suport en la redacció dels seus plans d’empresa basant-se en l’experiència adquirida. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les bases i el concurs d’emprenedoria del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt 
Pirineu-CETAP 
 
Segon. Publicar l’anunci de convocatòria corresponent al BOP i al taulell d’anuncis del Consell 
Comarcal, i fer-ne difusió a través dels canals de les xarxes socials. 

 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 

11. CONVENI PER AL TRANSPORT DELS ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE L'IES 
AUBENÇ FINS AL CURS 2020-2021: RATIFICACIÓ DE DECRET 

Núm. Exp.: CNV 2016/17 
 

En data 23 de juny s’ha dictat el Decret de presidència 2016/127 del tenor literal següent : 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/127 
 
Conveni per al transport dels alumnes de cicles formatius de l'IES Aubenç fins al curs 2020-
2021 
 
L'empresa Electrodomésticos TAURUS, SL d'Oliana requereix de personal administratiu qualificat i 
amb coneixements de comerç internacional per a la seva divisió comercial. No obstant, tant la 
manca de transport que comuniqui amb els centres d’ensenyament com la inexistència de cicles 
formatius d’aquesta especialitat a prop, dificulta la formació tant del personal propi de l’empresa 
com dels joves que volen inserir-se en aquest camp professional. 
 
Per aquest motiu, i per a donar resposta a les necessitats formatives de la comarca de l'Alt Urgell i 
facilitar la qualificació dels professionals que ja treballen en el sector i dels joves, el Ple del Consell 
Comarcal, en sessió de 6 d’octubre de 2011, va aprovar el Conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament d’Oliana i Electrodomésticos Taurus, SL per implantar 
per promoure i impulsar la formació professional inicial dels cicles formatius de la família de 
comerç i màrqueting a l’Institut Aubenç d’Oliana. 
 
La clàusula quinzena del Conveni esmentat establia la vigència pels cursos escolars compresos 
entre les anualitats 2012-2015, i que qualsevol continuació d’aquesta col·laboració s’ha 
d’instrumentar mitjançant la signatura de nous convenis. 
 
L’Institut Aubenç d’Oliana ha tramès proposta de conveni per a mantenir els pactes establerts entre 
les parts que signen, amb vigència fins al curs 2020-2021.  
 



 

 

La clàusula onzena del conveni preveu que el Consell Comarcal facilitarà el transport dels alumnes 
de la comarca de manera gratuïta de les persones de la comarca que es matriculin en aquests 
cicles formatius i la col·laboració en la recerca d’empreses i institucions on els alumnes puguin 
realitzar la formació en centres de treball (FCT). 
 
D’acord amb la competència del Consell Comarcal en temes d’ensenyament i per al foment de la 
formació professional que pot millorar l’empleabilitat en un sector concret implantat a la comarca. 
 
Tenint en compte el disposat 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 i el 137 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, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament d’Oliana i Electrodomésticos TAURUS, SL i 
el Consell Comarcal per promoure i impulsar la formació professional inicial dels cicles formatius de 
la família de comerç i màrqueting a l’Institut Aubenç d’Oliana 
 
Segon. Nomenar al senyor Ricard Pérez Llordés representant de la corporació en la Comissió de 
Seguiment. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries del Conveni.”  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Ratificar el Decret 2016/2017. 
 
 
12. CONVENI DE GESTIÓ DELS  MENJADORS ESCOLARS AMB LES AMPES, LES ESCOLES 
I ELS AJUNTAMENTS 

Exp. Núm.: CNV 2016/18  
 
El Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics de titularitat del Departament d’Educació, estableix a l’apartat e) de l’article 10.1 
que la gestió del servei escolar de menjador es podrà realitzar a través de convenis amb 
establiments oberts al públic, entitats o institucions que ofereixin garantia suficients de la correcta 
prestació del servei. L’article 3 del Decret 219/1989 d’1 d’agost, preveu la delegació a les 
comarques de competències atribuïdes al Departament d’Educació per la legislació vigent. 

 
Els menjadors escolars que donen servei les escoles de Tuixén, Oliana i al CEIP Albert Vives de la 
Seu d’Urgell, disposen d’instal·lacions de cuina i/o de menjador suficient i se’n fa la gestió a través 
de l’Ampa, l’Ajuntament o la pròpia escola, ja van aprovar i signar el conveni corresponent. 
 
Quedava pendent la signatura de convenis amb els ajuntaments de Coll de Nargó, Organyà, 
Montferrer i Castellbò i Ribera d’Urgellet. 
 
El aquests casos el model de gestió del menjador escolar a través de les AMPES o dels 
Ajuntaments, on el fet de cuinar en el mateix centre aporta una proximitat que fa òptima la qualitat 
del servei. En altres cases es pot fer a través del servei de càtering de l’empresa pública comarcal 
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IAUSA, i que s’assumeix la gestió del menjador, pel que fa al monitoratge i cobrament de rebuts 
pel servei. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el conveni amb els Ajuntaments de Coll de Nargó, Organyà, Montferrer i 
Castellbò i Ribera d’Urgellet, per a la gestió del menjadors escolar en les seves modalitats gestió 
integral (cuina i menjador) o bé en la seva modalitat de càtering. 
 
Segon.  Notificar als ajuntaments afectats. 
 
 
13. APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 AMB EL DEPARTAMENT DE 
TREBALL, AFERS SOCIAL I FAMÍLIES, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS 

Exp. Núm.: CNV 2016/11  
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon a les comarques suplir  
als municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies en l’àmbit 
dels serveis socials bàsics. Així com, promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els 
recursos propis de l’atenció social especialitzada. 
 
Per a la coordinació i cooperació interadministrativa, el Departament va preveure a l’any 2008 
l’establiment de convenis quadriennals instrumentats mitjançant la fórmula de contractes 
programes, que substituïa l’anterior sistema basat en convocatòries de subvencions resoltes amb 
subscripció de convenis de col·laboració, prèvia aprovació d’unes bases generals i específiques. 
 
La Comissió de Govern, de data 3 de maig de 2016, va aprovar la sol·licitud del Contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat. 
 
Aquesta setmana s’ha rebut, per part del Departament, el document del contracte programa 2016-
2019, amb la concreció per al 2016, i les fitxes econòmiques corresponents, el resum 
pressupostari quadriennal previst del qual s’indica a continuació:  
 

  PROGRAMES  2016-2019 2016 

Fitxa 1 Ajuts d’urgència social 57.164,00 14.291,00 

  Professionals equips Bàsics 921.287,32 230.321,83 

  SAD dependència 59.156,00 14.281,00 

  SAD social 462.296,24 115.574,06 

Fitxa 2 Centre obert 100.000,00 25.000,00 

  Centre obert estiu 77.688,00 19.422,00 

  Programes diürns preventiu risc social 203.248,00 50.812,00 

Fitxa 6 Sistemes de resposta urgent dones violència i fills i filles 26.659,28 6.664,82 

Fitxa 7 Migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió 116.116,00 29.029,00 



 

 

Fitxa 9 Servei de transport adaptat 146.611,60 36.652,90 

Fitxa 19 Servei d'Atenció Infància i Adolescència (SEAIA) 605.005,00 56.959,00 

Fitxa 31 Joventut : personal 119.000,00 27.000,00 

  Inspecció d’instal.lacions juvenils 3.551,00 848,00 

  Seguiment d’activitats d’educació en el lleure 4.140,00 1.020,00 

Fitxa 32 Oficines joves i serveis especialitzats d’emancipació 180.000,00 45.000,00 

Fitxa 33 Professional compartit"Territori" Plans Locals Joventut 96.000,00 24.000,00 

Fitxa 34 Activitats o projectes adreçats a joves 20.000,00 5.000,00 

Fitxa 35 Actuacions en matèria d’accessibilitat: 21.440,00 21.440,00 

3.219.362,44 723.315,61 
 
Atès que és responsabilitat dels ens locals supramunicipals els serveis socials bàsics, la gestió per 
delegació dels serveis socials especialitzats, la participació en la planificació en el seu àmbit 
territorial i la participació en el finançament dels serveis socials bàsics, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell està interessat en la signatura del protocol addicional al Contracte Programa amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb una vigència fins el 31 de desembre de 
2019.  
 
La Comissió informativa d’Atenció a les Persones ha emès dictamen favorable en data 19/07/2016. 
 
Vists l'article 84.2. m de l’Estatut d’Autonomia que estableix que els governs locals tenen 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels 
serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària i en el foment 
de les polítiques d'acolliment dels immigrants, i l'article 92 que configura la comarca com un ens 
local amb personalitat jurídica pròpia, format per municipis, amb competències gestores. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Contracte programa 2016-2019 que regula les relacions interadministratives amb 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació de serveis en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, i la concreció per 
a l’anualitat 2016. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
14. ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CAPAU: SERVEIS NOUS DEL CONTRACTE PROGRAMA 
2016-2019 

Exp. Núm.: CNV 2016/22  
 
En data 24/12/2010 es va signar el Conveni del Consell Comarcal amb l’Ajuntament de la Seu i el 
Consorci d’Atenció a les persones de l’Alt Urgell (CAPAU), regulador de les relacions entre ells i en 
el que hi consta l’encomana de gestió dels serveis socials comarcals. Aquest encàrrec de gestió 
tenia la voluntat de fer una gestió integral dels serveis socials i d’atenció a les persones, i comprèn 
la pràctica totalitat dels serveis inclosos al contracte programa del Consell Comarcal amb el 
Departament de Benestar Social de la Generalitat. 
 
Enguany s’ha fet la sol·licitud del Contracte Programa pel període 2016-2019, i en l’atorgament es 
preveuen tres nous serveis, que es considera adequat que també siguin gestionats pel CAPAU : 
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Els serveis i el seu finançament son els següents: 
 

o Servei d’Atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA)  
o Servei itinerant d’intervenció socioeducativa 
o Banc de recursos de suport a persones amb dependència o discapacitat 

 
Per tal de regular i formalitzar aquest encàrrec de gestió és convenient també l’aprovació d’un 
conveni entre el CAPAU i el Consell Comarcal. 
 
L’article 15 de la Llei 30/1992, preveu l’encàrrec de gestió a òrgans de la pròpia administració o a 
altre administració per raons d’eficàcia i requereix la signatura del conveni corresponent. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Encarregar la gestió al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell dels serveis 
indicats a l’antecedent i aprovar-ne el conveni corresponent. 
 
Segon.  Notificar aquest acord al CAPAU. 
 
 
15. CONTRACTE PROGRAMA SIAD 2016-2019 

Exp. Núm.: CNV 2016/21  
 
L’Institut Català de les Dones (ICD) estableix les línies estratègiques i prioritàries per al 
desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya d’acord amb el pla de govern i 
consensuades amb les entitats municipalistes. Per donar compliment a aquest mandat, l’ICD 
defineix les accions concretes a desenvolupar per millorar els mecanismes de prevenció, detecció i 
eradicació de la violència masclista, i atenent, també, a l’objectiu cinquè de l’agenda 2030 
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el passat setembre 2015. Per altra 
banda, l’ICDones posa en valor la importància de la cooperació i coordinació amb els ens locals, 
com a instrument fonamental en el territori per a l’execució i la consolidació de la xarxa de Serveis 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).  
 
En aquest sentit, l’ICD i els ens locals es comprometen a treballar conjuntament i en col·laboració, i 
a fer un front comú per prestar els serveis d’informació i atenció a les dones amb eficàcia, equitat i 
justícia social. L’administració de la Generalitat de Catalunya, a través de l’ICD, atorga finançament 
i suport tècnic als ens locals amb l’objectiu de poder oferir un servei bàsic d’informació, 
assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, perquè les dones puguin exercir els 
seus drets en tots els àmbits de la seva vida personal, familiar, social i laboral. 
 
Per Decret de Presidència 76/2009, de 15 de juliol, ratificat pel Ple del Consell Comarcal de 30 de 
juliol de 2009 es va aprovar l’adhesió a l’acord marc 2009-2010 de col·laboració amb l’Institut Català 
de les Dones i les Entitats Municipalistes per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria 
de serveis d’informació i atenció a les dones per al període 2009-2010 i el Contracte programa 2009-
2010 en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones amb l’Institut Català de les Dones. 



 

 

 
En data 4 de juny de 2012, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va signar el contracte programa 2012-
2015 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Benestar 
Social i Família en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d'igualtat, amb vigència fins el 31 de desembre de 2015, i que  a través de la fitxa 28 incloïa 
el finançament del SIAD.  
 
l’Institut Català de les Dones, que en les darreres legislatures depenia del Departament de Benestar 
Social i Família, durant el mandat 2015-2019, ha passat a dependre del Departament de la Presidència, 
per la qual cosa cal signar un contracte programa específic per a seguir prestant aquest servei. 
L’Institut Català de les Dones manté la dotació que hi havia fins ara de 23.000,00 €.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l’Institut Català de les Dones la dotació per al manteniment del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones, prevista en 23.000,00 €. 
 
Segon.  Aprovar el Contracte Programa 2016-2019 per a finançament del Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones. 
 
Tercer. Facultar el president per a la signatura de la documentació corresponent. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Institut Català de les Dones 
 
 
16. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIÀRIA 

Exp. Núm.: CPO 2013/3  
 
Per acord del Ple de Consell Comarcal de 13/06/2013 es va acordar la contractació del servei de 
servei de teleassistència a les persones de la comarca de l’Alt Urgell que necessitin atenció 
domiciliària, amb les modalitats de teleassistència domiciliària, teleassistència avançada,  amb serveis 
de control de presència a la llar amb instal·lació de sensor perifèric i teleassistència mòbil, amb el plec 
de condicions concret, i delegant-se a la Comissió Govern l’acord d’adjudicació definitiva. 
 
La Comissió de Govern de 3 de desembre de 2013 va adjudicar definitivament els contracte a 
l’empresa SarQuavitae. 
 
El punt 4 del Plec de condicions fixa la durada del contracte fins al 31/12/2015, amb prorrogues 
possibles d’any en any fins el 31/12/2018, sempre que es confirmi el finançament, i tenint en 
compte que el servei s’està prestant en condicions d’eficiència. 
 
La Comissió informativa d’Atenció a les Persones de data 19/07/2016 ha emès dictamen favorable, 
 
Tenint en compte el disposat als articles 23.2 i 303 del RD legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i a la clàusula 4a.del plec de condicions 
administratives particulars que regeix el contracte, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la pròrroga del contracte pel servei de teleassistència, amb els mateixos 
termes i condicions,  subscrits amb l’empresa SAR QUAVITAE, pel termini d’un any, que finalitzarà 
el 31/12/2016. 
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Segon.  Notificar aquest acord als adjudicataris. 
 

Mocions 
 
17. MOCIÓ PER RECUPERAR HORES DE MESTRES A LA ZER NARIEDA 
 

Exp. Núm.: PRS 2016/17  
 
El portaveu del grup de Candidatura de Progrés (CdP), en nom del seu grup ha presentat en data 
20/07/2016 la següent MOCIO: 
 
MOCIO PER RECUPERAR HORES DE MESTRES A LA ZER NARIEDA 
 
Els consellers del grup comarcal de Candidatura de Progrés, Joan Barrera, Dolors Vidal i Toni Fiol, 
presenten al plenari la següent proposta d'acord: 
 
Durant aquest mes, les mares i els pares de les escoles rurals d'Organyà, Coll de Nargó i 
Peramola (que formen la ZER Narieda a l'Alt Urgell) van rebre la notícia que el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya reduirà la dotació horària de mestres pel curs 
vinent. 
 
Atèsa la retallada en el mestre d'educació especial, tant necessari pels nostres alumnes 
nouvinguts i amb necessitats educatives especials. 
 
Atès que no existeix la possibilitat de poder portar els seus fills a fer secundària a l'institut d'Oliana, 
el més proper i mancat d'alumnes. 
 
Atès que no poden triar institut a La Seu d'Urgell, ara que, per fi, hi ha dos instituts públics en 
aquesta població. 
 
Atès que ara també volen suprimir hores dels nostres mestres que faran encara més complicada 
l'ensenyança, eliminant així les estones de reforç pels alumnes que ho necessiten, els 
desdoblaments en algunes matèries en les que una escola rural que agrupa nens de diferents 
cursos. 
 
A tal fi, i per a intentar revertir aquesta situació Candidatura de Progrés presenta a l'aprovació del 
Plenari els punts següents: 
 

 Demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la recuperació de 
les hores retallades dels mestres de la ZER Narieda. 

 
 Demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la recuperació del 

mestre d'educació especial de la ZER Narieda i de la ZER Urgellet. 
 



 

 

 Demanar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que els alumnes 
dels altres municipis de l'Alt Urgell, a part de la Seu d'Urgell, puguin optar a estudiar a 
l’Institut La Valira amb els mateixos criteris. 

 
 Fer arribar aquest acord a la ZER Narieda, a la ZER Urgellet i a l'AMPA de la ZER Narieda i 

ZER Urgellet. 
 
El Sr. Barrera defensa la presentació de la moció i agraeix al president el fet que l’hagi inclòs a 
l’ordre del dia, tot i que va ser presentada fora de termini. En relació al contingut de la moció en 
primer lloc justifica la presentació d’aquesta en el fet que van rebre notícia que el Departament 
d’Educació reduïa la dedicació horària de mestres a la ZER Narieda, que ja havien patit retallades 
en educació especial, i que per tant són retallades que es van sumant i que afecten a la qualitat 
educativa. En segon lloc destaca que parlant amb l’AMPA també es demanava que els alumnes de 
la ZER quan han de passar a secundària també puguin optar per anar a l’Institut de la Valira, a 
l’igual que poden optar-hi els alumnes de la Seu d’Urgell. En aquest sentit creu que s’ha de pensar 
en el territori i en els serveis en condicions d’igualtat. 
 
Pren la paraula el Sr. Pérez, portaveu del grup de CiU, i en primer lloc matisa les afirmacions que 
es fan a la moció en el sentit que no es pot dir que son retallades, sinó que de l’aplicació de les 
taules de criteris objectius per a la confecció de plantilles del Departament d’Educació a tot 
Catalunya, i tenint en compte la matrícula existent a la ZER que ha baixat en 2 alumnes (ha passat 
de 123 a 121 alumnes) en resulten menys hores. Pel que fa al mestre d’educació especial, recorda 
que fa 10 o 15 anys que es va reestructurar la ZER i en el seu moment es va decidir que es podria 
suprimir, i en aquest cas entén que no és una negativa del Departament, sinó que sobre 
l’estructura actual s’ha de redistribuir, amb la possibilitat que algun mestres s’hagués de moure a la 
ZER. També exposa que, tot i que no hi ha educador especialista, amb les hores no lectives del 
professorat, s’estan cobrint els grups d’educació especial, sobretot els alumnes que puguin tenir 
més necessitats. En tercer lloc, i en referència a l’Institut de la Valira, explica que aquesta escola 
va començar com una escola d’educació primària, que ara començarà a fer la transformació en 
educació secundària i d’entrada el que pretén és assegurar que el alumnes que ja hi són puguin 
continuar la secundària al mateix centre. Si bé és cert que per aquest any els alumnes de fora de 
la Seu que hagin accedit a la Valira no tindran dret a transport ni a menjador, si que és cert també 
que quan s’hagi fet la integració amb els alumnes de primària, l’Institut de la Valira passarà a ser 
un centre més de la Seu, amb l’Institut Joan Brudieu i l’escola de “la Salle”, que podrà rebre 
alumnes de fora de la Seu, amb igualtat de condicions. Per tot l’exposat anuncia el vot en contra 
de la Moció dels membres del grup de CiU. 
 
Pren la paraula el Sr. Viaplana, portaveu del grup de ERC, i fa un matís en el fet que la decisió de 
quin és l’Institut de referència per a la matrícula d’alumnes de secundària és de l’Ajuntament. Posa 
de manifest que la moció en si barreja moltes coses, i que en alguna podrien estar-hi d’acord, però 
tal com es planteja i amb la poca informació contrastada, un cop reunits amb el grup comarcal 
d’ERC aposten per no votar a favor de la moció. Posa de relleu també el fet que s’hagin fet 
afirmacions com que els ajuntaments de Peramola o de Coll de Nargó estaven a favor de la moció 
quan no és cert, sinó que els ajuntaments han manifestat la seva intenció de parlar-ne. Vol 
constatar també que es diu que hi ha un AMPA que diu que ERC dóna suport a la moció i no és 
cert, i creu que el tema no s’ha tractat correctament esmentant la dita “cadascú és amo dels seus 
silencis i esclau de les seves paraules” 
 
En torn de rèplica té la paraula el Sr. Barrera, portaveu del grup de CdP diu que és veritat que hi 
ha dos alumnes menys que el curs anterior i que els ratis baixaven. En relació a l’afirmació que 
diuen que es va fer sobre que ERC se sumava a la Moció, manifesta que no és certa que ja que el 
que es va dir és que hi havia un document que es passaria al Delegat d’Educació a Lleida sobre 
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aquest tema i que potser no s’ha traslladat bé la informació. Diu que no era la seva intenció 
enganyar ni liar a ningú. A la Moció s’han plasmat les demandes que els hi ha fet arribar i lamenta 
que no es tiri endavant. 
 
El president, Sr. Fierro, pren la paraula i proposa al grup de CdP que es retiri la Moció abans de la 
seva votació, entenent que no és una retallada especial a la ZER Narieda sinó l’aplicació d’una 
fórmula d’assignació d’hores i de plantilles per tot Catalunya, i manifesta el seu compromís de 
parlar amb el Delegat del Departament d’Educació a Lleida a principis de setembre amb la Junta 
de portaveus. En relació al tema de l’institut de la Valira explica que el Delegat d’Educació va dir 
que s’havia de garantit la plaça preferent als alumnes que ja són a l’escola de la Valira fent 
primària, i que aquest fet es va tractar en una reunió amb les Ampes i les escoles. Pel que fa al 
tema del transport i menjador entén que s’ha de replantejar ja que els transportats poden anar a tot 
arreu, i que s’ha de donar la mateixa oportunitat a partir de la integració. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal, de CdP, exposa el fet que els alumnes de primària que no tenen 
escola al seu municipi no tenen la mateixa opció. Abans, a la Seu, els alumnes transportat anaven 
al Pau Claris i ara els assignen a l’escola on creuen convenient i no hi ha escola de referència, 
essent preferents els de la Seu. 
 
El president respon explicant que si que es pot triar, en el sentit de manifestar preferència, perquè 
no hi ha zonificació, i els criteris que s’apliquen per adjudicar escola són els mateixos a tot arreu 
segons els punts que tinguin. Proposa fer una reunió amb el delegat i parlar del principi d’igualtat 
d’oportunitats. 
 
Pren la paraula la Sra. Bonet, d’ERC, i explica que a Peramola, i a nivell personal, se sabia que hi 
havia un manifest dels pares però que no l’han vist i no han pogut parlar-ho amb els pares ni amb 
els docents. Creu que s’ha de buscar una posició unitària dels ajuntaments i la ZER. 
 
El president torna a proposar que es retiri la moció i es compromet a fer una reunió amb la 
comunitat educativa, mestres, AMPES i ajuntaments implicats de la ZER, i si cal amb el delegat 
d’Educació, per trobar solucions als problemes plantejats 
 
Abans de sotmetre-la a votació, el Sr. Barrera, diu que van presentar la moció perquè van veure 
que el manifest no tirava endavant. Com a portaveu del grup de Candidatura de Progrés, i tenint en 
compte el compromís de fer aquesta reunió, retira la Moció presentada la qual no se sotmet a 
votació.” 
 
 
18. MOCIÓ PER RECUPERAR L'EMISSIÓ D'ANDORRA TV A L'ALT URGELL I AL PIRINEU 
 

Exp. Núm.: PRS 2016/18  
El portaveu del grup de Candidatura de Progrés (CdP), en nom del seu grup ha presentat en data 
20/07/2016 la següent MOCIO: 
 
MOCIÓ PER RECUPERAR L'EMISSIÓ D'ANDORRA TV A L'ALT URGELL I AL PIRINEU 
 



 

 

Els consellers del grup comarcal de Candidatura de Progrés, Joan Barrera, Dolors Vidal i Toni Fiol, 
presenten al plenari la següent proposta d'acord: 
 
Durant la matinada de l'1 de juliol ha deixat de veure's Andorra Televisió a les comarques 
pirinenques i, entre elles, a l'Alt Urgell. Feia sis anys que la televisió pública andorrana es veia a 
través de la TDT a tot el territori de l'Alt Pirineu. En base a un conveni subscrit entre Andorra 
Televisió i diverses administracions locals del Pirineu, Andorra Telecom subministrava la senyal de 
la televisió a una empresa catalana que la distribuïa a les comarques pirinenques. Aquest conveni 
ha expirat i Andorra Telecom ha decidit no renovar el contracte. 
 
Al territori del Pirineu hi havien dues televisions que donaven informació, notícies i reportatges, i, 
sobretot, ajudaven a difondre el nostre territori, moltes vegades oblidat per totes les institucions. 
 
Candidatura de Progrés sempre ha defensat que un bon veïnatge entre Andorra i el Pirineu en 
general, i en concret amb l'Alt Urgell, no només és positiu pel nostre territori, sinó que també 
afavoreix a Andorra, i això comença per la informació. Tenir informació del què passa a l'altra 
banda de la frontera ens ajuda a compartir notícies d'ambdós territoris i, d'aquesta manera, es 
millora la interconnexió entre la població i també institucions. 
 
Per tant, creiem que és del tot necessari poder revertir aquesta decisió per a què puguem seguir 
veient Andorra Televisió, que no només és la televisió dels andorrans, sinó una televisió pirinenca. 
 
A tal fi, i per a intentar revertir aquesta situació Candidatura de Progrés presenta a l'aprovació del 
Plenari els punts següents: 
 

 Constatar la importància de rebre el senyal de televisió d'Andorra Televisió a l'Alt Urgell i a 
tot el territori de l'Alt Pirineu. 
 

 Sol·licitar al Govern d'Andorra la cerca de fórmules de col·laboració amb les institucions 
locals, comarcals i/o autonòmica per a què Andorra Televisió es pugui tornar a veure al 
nostre territori pirinenc. 

 
El Sr. Barrera, com a portaveu del grup CdP defensa l’aprovació de la moció. 
 
En nom del grup de CiU, pren la paraula la Sra. Barbens, i diu que tot i que a la part sud de la 
comarca i en concret al municipi de Bassella no s’ha vist mai Andorra TV, entén que s’ha de donar 
suport al contingut de la moció. 
 
En nom del grup d’ERC, pren la paraula el Sr. Viaplana, i tot i que creu que hi ha alguna cosa 
sobre la reciprocitat d’emissions amb TV Pirineus que potser se’ns escapa,  estan d’acord amb el 
contingut de la moció. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar la Moció presentada amb els punt que hi conté. 
 
 
19.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència dictats entre la 
última sessió del Ple i la data d’avui. 
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 Decrets: núm. 107 al 146 de 2016 compresos entre els dies 9 de juny de 2016 fins la data 

d’avui. 
 Resolucions: núm. 34 a la 40 de 2016 entre els dies 9 de juny de 2016 fins la data d’avui. 

 
 
20.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president, en primer lloc informa i dóna compte que demà a Sort hi ha reunió del Consell rector 
de l’IDAPA i també del Consell General de Muntanya. 
 
En segon lloc informa sobre la sessió del Consell d’Alcaldes que tindrà lloc el dilluns dia 1 d’agost 
a la Vansa , i al que assistirà el Conseller de Territori i Sostenibilitat, i en que es podrà parlar de 
camins, d’aigua, d’estacions depuradores i de tantes altres coses que interessen als ajuntaments. 
 
 
21.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Essent present l’alcalde del Coll de Nargó, Sr. Riera, reafirma les explicacions fetes per la 
consellera Sra. Bonet, i explica que quan ha arribat el document avui, s’ha mirat les taules i els 
paràmetres a tenir en compte i no és un tema menor, ja que potser el que s’han de canviar son els 
paràmetres, i per tant la fórmula per actuar no seria la presentació d’una moció sinó assentar-se 
tothom, comunitat educativa i ajuntaments per parlar-ne, ja que una part és deguda a la pròpia 
gestió de la ZER. 
 
 
22.PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Pérez, en nom de l’alcalde d’Oliana, fa un prec d’invitació a tothom a la Festa Major d’Oliana 
que comença demà i acaba el dia de la Mare de Deu dels Àngels, el dimarts 2 d’agost. 
 
El Sr. Martí Riera, alcalde de Coll de Nargó, pregunta per la composició del Consell General de 
Muntanya, i és respost per la Sra. Camps, gerent. 
 
 
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 
     


