
  

 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  PLE2016/5 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 13 d'octubre de 2016 
Durada:  De les 20:15 a les 20:40 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  

 
 
Hi assisteix:  
 
 Il·lm. Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Ricard Pérez Llordes, vice-president primer  
 Sr. Francesc Viaplana i Manresa, vice-president segon  
 Il.lma. Sra. Cristina Barbens i Casals, vice-presidenta tercera  
 Il.lma. Sra. Rosa Fàbrega i Romà, vice-presidenta quarta  
 Sra. Anna Isabel Manrique i Pérez, consellera  
 Sra. Rosa Andorrà i Nicola, consellera  
 Sra. Dolors Espluga i Espluga, consellera  
 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. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sr. Joan Barrera Aranda, conseller  

 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr.Andreu Marsà i Viles,  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 i cooperacióTerritorial 
 

2. Aprovació de projectes de camins 
3. Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora dels serveis de transport 

de viatgers de l'Alt Urgell 
4. Compte General exercici 2015 
5. Operacions de tresoreria 2017 
6. Modificació de crèdits 2/2016 
7. Aprovació dels plecs de condicions per a la concessió dels equipaments de la xarxa Wimax de 

l'Alt Urgell 
8. Acceptació de la renúncia d'una consellera i nomenament de representant al Consorci d'Atenció 

a les Persones de  l'Alt Urgell 
9. Classificació del lloc de treball de tresoreria  

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones  

 
10. Nomenament del vicepresident en el Consell de Dones de l'Alt Urgell 
11. Conveni amb AMPES iper la gestió del servei de menjador escolar 
12. Conveni per a la gestió d'activitats extraescolars en horari de menjador amb ll'AMPA de l'IES 

Joan Brudieu 
13. Bases per l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament 
14. Conveni amb els ajuntaments per als serveis socials del contracte programa 2016-2019 
15. Adhesió al Conveni marc per la pobresa energética amb l’Agència Catalana de Consum 

 
 Rendicions 

16. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
 

17. Informes de Presidència 
18. Torn obert de paraules als alcaldes 
19. Precs i preguntes 

 
Punts inclosos per urgència: 

20. Acceptació de la renúncia d’una consellera comarcal 
 
 
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: 
 

- Sessió 4/2016, de data 28 de juliol de 2016 
 

Comissió de Governació, Cooperació Territorial  
 
2. APROVACIÓ DE PROJECTES DE CAMINS 

Exp. Núm.: SEC 2016/17  

El Consell Comarcal té previst dur a terme l’obra següents amb el pressupost que hi consta: 
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Manteniment de camins: 
 

Obra TM Import € 

Reforç i arranjament del ferm en diversos trams del camí d’accés 
a Alàs des de la ctra. C-462 (Camí de l’Obaga) 

Alàs i Cerc 25.680,99 € 
IVA inclós 

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 

Primer.  Aprovar el document tècnic que consta en l’antecedent d’aquest acord. 

Segon. Exposar al públic aquest document 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, a l’ajuntament i al BOP. 

Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte a l’ajuntament corresponent al terme municipal del qual se 
situa l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
3. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOTENI BILITAT PER A LA MILLORA 
DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS DE L’ALT URGE LL. 

Exp. Núm.: CNV 2016/26  
 
S’ha rebut del Departament de Territori i Sostenibilitat la proposta de conveni per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell per a l’anualitat 2016. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2016 de la nostra comarca preveu un import màxim de 
subvenció de 214.500,00€, i es detallen en l’objecte 19 línies de transport de viatgers.  La vigència 
del mateix s’estableix fins a la liquidació de la despesa produïda per les actuacions que en 
constitueixen l’objecte. 
 
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 a l’article 14.q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers de l’Alt Urgell per a l’any 2016. 
 
Segon. Facultar a la Presidència per a la formalització d’aquest acord. 
 



Tercer. Notificar aquesta resolució a la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
 
 
4.COMPTE GENERAL EXERCICI 2015 

Núm. exp. INT 2016/18  
    
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels 
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 

El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i 
annexos. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de la Comissió 
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 19 de juliol de 2016. Exposat 
el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 147, de data 28 de juliol de 
2016, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 

Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per 
a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 

El president aclareix que el compte general s’ha explicat a tots els membres en les comissions 
informatives corresponents.  
 
Sotmesa la proposta de votació, el grup de Progrés anunci el seu vot d’abstenció tal i com es van 
abstenir a l’aprovació del pressupost, el grup d’Esquerra i el grup de CiU hi voten a favor, i per tant 
s’aprova per majoria,  amb 15 vots a favor i 3 vots d’abstenció, el següent: 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria absoluta dels membres presents, amb els vots a favor 
dels membres presents de CiU i ERC i l’abstenció dels membres de Candidatura de Progrés, 
s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, integrats pels 
següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- La memòria 
 
Segon . Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de l’empresa 
pública comarcal Iniciatives Alt Urgell S.A. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor 
de l’entitat local i d’Iniciatives Alt Urgell S.A., a fi d’exercici. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables s’aporta l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
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- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

- Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau 
en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el 
cost dels mateixos. 
 
Tercer . Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats 
en la part expositiva. 
 
 
5. OPERACIONS DE CREDIT A CURT TERMINI : PÒLISSA DE  TRESORERIA 2017 
 

Núm. exp. INT 2016/20  
 
Atesa la proximitat del venciment de les pòlisses de crèdit concertades per la corporació l’any 2016. 
 
Atès el desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses determina 
una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments ineludibles programats, 
cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 1.400.000,00 
€. 

Considerant que l’article 48  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 -LRHL-, en els termes previstos a la pròpia 
Llei, les Entitats Locals podran concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, i amb 
entitats financeres de qualsevol naturalesa, havent de complir els principis de prudència financera 
definits a l’article 48-bis  del LRHL, introduït pel Reial decret-llei 17/2014  de 26 de desembre, de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de 
caràcter econòmic, així com la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del 
Tesoro i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

De conformitat amb allò disposat a l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, és competència de l'Ajuntament Ple la 
concertació de la present operació en superar l'import acumulat de les operacions vives d'aquesta 
naturalesa el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici. 

Es proposa al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell l’adopció dels següents, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació d’una pòlissa de 
crèdit anual per import de 1.400.000,00 €. 
 
Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb oficina a la comarca, la presentació de 
propostes, fins al dia 14 de novembre. 



 
 
6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2016 

Exp. Núm.: INT 2016/21  
Fets 
 
Tenint en compte els diferents programes i la seva execució pressupostària es constata la necessitat 
d’aprovar modificació pressupostària per transferències i per generació de crèdit, següent: 
 

GENERACIÓ DE CRÈDIT     

Núm. Concepte  Procedència  Import  P-Ingrés  P-Despesa  

1 Ajuts individual de menjador D. Ensenyament 8.755,62 45030 3260.48004 

2 Arxiu comarcal. Personal laboral D.Cultura 3.000,00 45060 3322.13100 

3 Arxiu comarcal. Seguretat social D.Cultura 1.000,00 45060 3322.16000 

4 Arxiu comarcal. Estudis i treballs tècnics D.Cultura 8.500,00 45060 3322.22706 

5 Arxiu comarcal. Equips processos informació D.Cultura 1.500,00 45060 3322.62600 

6 Incentius prevenció riscs laborals Ministeri Treball 954,06 42090 9200.62500 

7 Retribucions personal laboral garantia juvenil SOC 6.141,67 45080 2410.13100 

8 Seguretat social garantia juvenil SOC 3.025,00 45080 2410.16000 

9 Transferències corrents Capau - Nous serveis D.Afers socials  56.949,00 45002 2310.46701 

10 Emergència energètica. Ajuntament Seu Agència Catalana Consum 14.670,86 45080 2310.46200 

11 Emergència energètica. Capau Agència Catalana Consum 11.077,48 45080 2310.46701 

12 Edar Montferrer millores Agència Catalana Aigua 60.000,00 45100 1600.22706 

  TOTAL ...  175.573,69   
 
 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT    

Núm. Concepte Import alta 
Import 
baixa P-Despesa 

1 Turisme. Estudis i treballs tècnics FEDER 5.013,94   4320.22706 

2 Aportacions voluntaris servei voluntariat europeu 1.000,00   2311.48000 

3 Medi ambient Estudis i treballs tècnics FEDER   5.013,94 1700.22701 

4 Desp.corrent servei voluntariat europeu   1.000,00 2311.22706 

  6.013,94 6.013,94  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Pel que fa a la generació de crèdits: 
 
D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/90, regules la generació 
de crèdit en els estats de despeses dels pressupostos per ingressos de naturalesa no tributària, 
entre les que hi ha les aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o 
jurídiques per  finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, 
despeses  que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius. 
 
Pel que fa a les transferències: 
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D’acord amb l’article 179 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 de regular, en les bases 
d’execució del pressupost, el règim de transferències i establir, en cada cas, l’òrgan competent per 
autoritzar-les. En qualsevol cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de 
despesa correspon al Ple de la corporació, tret que les baixes i les altes afectin crèdits de personal. 
D’acord amb l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’acord 
per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres presents. 
 
En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler 
d’anuncis en el termini de quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i formular-hi 
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini esmentat no es 
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria absoluta dels membres presents, amb els vots a favor 
dels membres presents de CiU i ERC i l’abstenció dels membres de Candidatura de Progrés, 
s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar la modificació de crèdits 2-2016 per transferències entre partides per import de 
175.573,69 € i per generació de crèdits per ingressos per import de 6.013,64 €, tal com consta a 
l’antecedent d’aquest acord.  
 
 
7. APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONC ESSIÓ DELS EQUIPAMENTS 
DE LA XARXA WIMAX DE L'ALT URGELL 

Exp. Núm.: CPO 2016/3  
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell està desenvolupant un projecte per ampliar la xarxa d’accés a 
banda ampla  a la comarca de l’Alt Urgell mitjançant la tecnologia Wimax en el marc d’un projecte 
anomenat  Alt Urgell en Xarxa Versió 2.0: Una comarca plenament connectada per esdevenir una 
“rural smart region”.  
 
Actualment ja existeix una xarxa de banda ampla propietat del Consell Comarcal en funcionament, 
que no cobreix tot el territori ni tota la població, per aquest motiu es va realitzar aquesta ampliació, i 
es fa necessari licitar la concessió per l’arrendament i explotació d’aquests equips.  
 
La xarxa WiFi de l’Alt Urgell és una xarxa d’accés gratuït, a partir de la qual, l’empresa arrendatària 
no rebrà cap tipus de bonificació per part dels seus usuaris, el preu de l’arrendament depèn 
directament de l’explotació i l’ús de les infraestructures de la xarxa WiMAX. El preu de l’arrendament 
està composat per una part fixa   de 14.4000 €/anuals mínim i una part variable  segons el nombre 
de clients.  
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència d’aplicació pressupostària, així com 
l’informe de la secretaria, 
 



Atès el disposat a la Llei de Bases de règim local i a la Llei Municipal de Catalunya,  a l’article 60 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i al text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
  
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’expedient administratiu per a la licitació de la xarxa WiFi de l’Alt Urgell és una 
xarxa d’accés gratuït, a partir de la qual, l’empresa arrendatària no rebrà cap tipus de bonificació per 
part dels seus usuaris, depenent el preu de l’arrendament directament de l’explotació i l’ús de les 
infraestructures de la xarxa WiMAX. 
 
Segon.  Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques 
que regiran les condicions per a la concessió dels equipaments de la xarxa Wimax de l'Alt Urgell, la 
qual s’adjudicarà per procediment obert i concurs. 
 
Tercer.  Delegar a la Comissió de Govern del Consell la competència per a adjudicar definitivament 
la contractació i facultar-lo especialment perquè dugui a terme totes les actuacions necessàries per 
a la tramitació i l’execució d’aquests acords. 
 
 
8. RENÚNCIA D’UNA CONSELLERA COM A REPRESENTANT DEL  CONSORCI D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES DE L’ALT URGELL 

Exp. Núm.: SEC 2015/12  
 
En el Ple de data 24 de juliol de 2015 es va fer l’organització del Consell Comarcal, entre altres, es 
va nomenar els representants en el Consorci d’Atenció a les Persones. 
 
En data 12 de setembre de 2016 la Sra. Anna Bonet Peláez va presentar la renúncia com a 
consellera i representant del grup d’Esquerra Republicana  en el Consorci d’Atenció a les Persones 
de l’Alt Urgell. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar la renúncia de la senyora Anna Bonet Peláez com a representant del Consorci 
d’Atenció a les persones de l’Alt Urgell  
 
Segon.  Nomenar el Sr. Bernabé Fernández Hernando com a representant del Consorci d’Atenció 
a les persones de l’Alt Urgell del grup d’Esquerra Republicana. 
 
Tercer. Notificar aquests acords als interessats. 
 
 
9. 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.  
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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, i així es va acordar al Ple de 28 de juliol de 2016, acord que va ser 
comunicat a la Direcció General d’Administració Local, qui va requerir esmenar en relació a la classe 
i a la constància d’aprovació definitiva de la plantilla i de la relació de llocs de treball. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Constatar l’aprovació definitiva de la relació de llocs de treball i de la plantilla del Consell 
Comarcal amb la creació del lloc de treball de Tresoreria com a Funcionari d’habilitació nacional amb 
categoria única (A1) i sol·licitar la seva classificació com a tal a la Direcció General d’Administració 
Local. 
 
Segon.  Notificar a la Direcció General d’Administració Local la creació i classificació d’aquest lloc 
de treball 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones  
 
10. NOMENAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE  DONES DE L’ALT URGELL 

Exp. Núm.: SEC 2016/8  
 
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. 
 



El Consell Comarcal va aprovar per acord del Ple de data 9 de juny de 2016 la creació del Consell 
de Dones de l’Alt Urgell i el reglament de funcionament del mateix.  
 
L’article 5, que descriu la constitució del plenari, requereix el nomenament de les vocalies, que 
recauen de la forma següent: 

- Una representació de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal de l’Alt Urgell  
- Una representació de cadascun dels 19 municipis de la comarca, designada pel seu 

Ajuntament, que podrà ser un regidor o regidora o altre persona del municipi. 
- Una representació de cadascuna de les associacions de dones de l’Alt Urgell 
- Una representació del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell 
- Una representació del Servei d’Intervenció Especialitzada 

 
D’acord amb el reglament, la Presidència recaurà en la persona que l’exerceixi al Consell Comarcal 
o en el/la conseller/a en qui delegui aquesta funció, i la Vicepresidència en el/la conseller/a que 
nomeni el Consell Comarcal de l’Alt Urgell a tal efecte.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Nomenar a la senyora Rosa Fàbrega Romà com a vicepresidenta del Consell de Dones de 
l’Alt Urgell. 
  
Segon.  Notificar aquest acord a la interessada. 
 
 
11. CONVENI DE GESTIÓ DELS  MENJADORS ESCOLARS AMB LES AMPES 
 

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 a les escoles de Tuixent, 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, i ja van aprovar i signar el conveni corresponent. També 
s’ha aprovat i signat dels convenis amb els ajuntaments de Coll de Nargó, Organyà, Montferrer i 
Castellbò i Ribera d’Urgellet. 
 
Pel que fa a les escoles de Tuixent i a l’escola Mn. Albert Vives de la Seu d’Urgell, l’any 2013 es va 
aprovar i signar els convenis, un amb l’AMPA de l’escola de Tuixén,  i l’altre amb l’escola Albert Vives 
de la Seu d’Urgell, i s’ha de procedir a la seva renovació pel al curs escolar 2016-2017. 
 
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.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
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Primer. Aprovar el conveni amb les AMPES de les escoles de Tuixén i Albert Vives de la Seu 
d’Urgell, per a la gestió del menjadors escolar en les seves modalitats gestió integral de cuina i 
menjador. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a les AMPES corresponents. 
 
 
12.CONVENI PER A LA GESTIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLA RS EN HORARI DE 
MENJADOR AMB L'AMPA DE L'IES JOAN BRUDIEU 

Exp. Núm.: CNV 2016/28  
 
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’Ensenyament, 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. 
 
El Consell Comarcal a través l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell, SA, en endavant IAUSA, 
gestiona les instal·lacions de la cuina i del menjador de l’IES Joan Brudieu. Dins el seu horari de 
funcionament es contempla un temps de descans, un cop han finalitzada l’estona de dinar, en el 
qual hi ha professionals del monitoratge que en són els responsables. 

 
L’Associació de Mares i Pares de l’IES Joan Brudieu (en endavant AMPA) fa diferents activitats al 
llarg del curs escolar dins l’edifici de l’Institut i s’ha adreçat al Consell Comarcal, amb l’objectiu 
d’organitzar activitats dins l’horari de menjador escolar. En aquest sentit el Consell Comarcal té 
interès en poder col·laborar amb l’AMPA en la possibilitat d’oferir activitats en aquest espai de temps. 
Aquestes activitats poden anar adreçades a usuaris/àries del menjador o no, i per tant és necessari 
establir un conveni per fixar les responsabilitat de cada entitat. 
  
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar un conveni de col·laboració amb l’AMPA de l’IES Joan Brudieu per tal d’articular la 
gestió i les responsabilitats de les activitats extraescolars desenvolupades dins l’horari del servei de 
menjador escolar de l’Institut, que es realitzaran a través de l’AMPA, als espais gestionats pel 
Consell Comarcal a través de l’empresa pública IAU,SA. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’AMPA, a l’IES Joan Brudieu i a l’empresa IAUSA, per al seu 
coneixement.  
 
 
 
 
13. BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALS DE  DESPLAÇAMENT 
 

Exp. Núm.: SEC 2016/16  
 



L’objecte d'aquestes bases és fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts individuals 
de desplaçament (en endavant AID) a les famílies de l’alumnat d’educació obligatòria i del segon 
cicle d’educació infantil, per tal d’assegurar el trasllat dels escolars als centres educatius de la 
comarca de l’Alt Urgell on han estat matriculats, quan es compleixin les condicions previstes a la 
base tercera, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i les instruccions del Departament 
d’Ensenyament.   
 
Per a la determinació de l’import de l’AID s’ha de tenir en compte la distància des del domicili de 
l’alumne fins al centre educatiu o a la parada del servei escolar del transport col·lectiu i les dificultats 
o impossibilitat d’accés a les línies del transport col·lectiu.  
 
Tenint en compte el disposat al Decret 161/1996 de 4 de maig, pel qual es regula el servei escolar 
de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en educació obligatòria ( publicat al 
DOGC de 20/05/1996) i al Reglament de Transport escolar comarcal vigent, anualment s’atorguen 
els ajuts individuals de desplaçament a les famílies dels alumnes de la comarca que no tenen línia 
de transport escolar des del seu poble o lloc de residència. 
 
Vist l’establert als article 239, 247 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 118 a 135  del Reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals, així com a la Llei 38/2003 General de subvencions i al Real Decret 
887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de Subvencions,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les Bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament a l'alumnat de 
l'Alt Urgell que cursa ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil en centres 
educatius sufragats amb fons públics. 
 
Segon.   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 
Publicar 
 
Tercer.  Delegar a la Comissió de Govern les competències per les convocatòries.  
 
 
14.CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER AL S SERVEIS SOCIALS DEL 
CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 

Exp. Núm.: CNV 2016/29  
 
La Llei 12/2007 de serveis socials disposa que correspon als ens locals crear i gestionar els serveis 
socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la  cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent, i preveu també que siguin els consells comarcals els encarregats de suplir 
els municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis 
socials bàsics d’aquests municipis.  
 
D’acord amb aquestes directrius legislatives, el Departament de Treball, Afers Socials i Família i el 
Consell Comarcal de Alt Urgell va signar en data 05/08/2016 el Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les 
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condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el Contracte 
Programa. 
 
En data 24/10/2010 el Consell Comarcal va signar el Conveni d’encomana de gestió dels serveis 
socials i altres al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, i es fa la prestació efectiva del 
servei a través d’aquest. 
 
D’acord amb els article 52, 150 i 190 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pels 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 els ajuntaments de la comarca que defineix el marc de cooperació 
interadministrativa per la gestió i prestació dels serveis socials en relació al Contracte programa que 
el Consell té signat amb el Departament de Benestar Social i Família 2016-2019. 
 
Segon.  Trametre aquest acord amb l’esborrany del Conveni aprovat a tots els ajuntaments de la 
comarca. 
 
 
15. ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER LA POBRESA ENERGÈTI CA AMB L'AGÈNCIA 
CATALANA DE CONSUM 

Exp. Núm.: CNV 2016/29  
 
El Parlament de Catalunya afronta l'emergència social existent a l'àmbit de la pobresa energètica 
entesa com la dificultat de les persones físiques i les unitats familiars per fer front al pagament de 
les factures o els rebuts dels subministraments bàsics d'electricitat, de gas i d'aigua potable i, a 
l'efecte, ha adoptat diferents iniciatives legals i ha instat a les diferents administracions públiques de 
Catalunya perquè adoptin mesures reals tendents a pal·liar-la. Entre aquestes iniciatives destaquen 
la millora del Codi de consum de Catalunya, mitjançant la Llei 20/2014, de 29 de desembre, per tal 
de protegir les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
El 18 de juliol de 2016 es va signar un Acord Marc amb l’Agència Catalana de Consum per tal de 
cedir 3,85 M € a l'ACM i la FMC per liquidar els deutes de les famílies en matèria de pobresa 
energètica de l'any 2015. L'acord estableix els mecanismes mitjançant els quals els ajuntaments 
poden adherir-se al conveni i accedir als recursos. Els municipis poden accedir a aquests recursos 
tant per fer front als deutes pendents de l'any 2015 de persones i famílies, com per reemborsar les 
aportacions que van fer al 2015 en aquesta matèria, i en el cas municipis de menys de 20.000 
habitants aquesta adhesió s’ha de fer a través dels consells comarcals. 

 
Les empreses subministradores han comunicat les factures impagades de la comarca per tal que 
els Serveis Socials puguin acreditar si la família o persona afectada per l’impagament està en 
situació de risc d’exclusió residencial. 
 



Des de l’Agència Catalana de Consum hi ha oberta la possibilitat que els ens locals que hagin 
suportat deutes de famílies en situació de pobresa energètica del 2015 o coneguin llars vulnerables 
que encara  tenen deute i es facin càrrec del pagament abans del 15 d’octubre del 2016, puguin 
adherir-se al conveni signat entre l’Associació de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis 
de Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i  aquesta Agència per tal de 
sol·licitar ajuts per la despesa realitzada per aquest concepte pel ens locals. 
 
Un cop fet el recompte dels ajuntaments afectats i les despeses corresponents en resulta que alguns 
deutes no s’han pogut atendre amb la bossa d’urgències socials encara i se n’ha fet càrrec el Consell 
a través del Consorci, i son aquests imports els que es pretén que accedeixin al fons.  
 
Per tal de procedir als tràmits corresponents, els ajuntaments afectats han tramès una carta 
sol·licitant al Consell Comarcal de l’Alt Urgell que s’adhereixi al Conveni marc de col·laboració amb 
entitats locals relacionades amb actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Adherir-se al Conveni marc de col·laboració amb entitats locals relacionades amb 
actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social, subscrit el 18 de juliol de 2016 entre l’Agència 
Catalana del Consum, el Departament d’Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis 
i la Federació de Municipis de Catalunya, destinades al reemborsament de la despesa realitzada 
durant l’any 2015 i per obligacions contretes durant aquell any i pagades fins el 10 d’octubre del 
2016 
 
Segon.  Comunicar aquesta adhesió a l’Agència Catalana de Consum. 
 
 
16 DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LE S RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència dictats entre la última 
sessió del Ple i la data d’avui. 
 

• Decrets: núm. 147 al 189 de 2016 compresos entre els dies 28 de juliol de 2016 fins la data 
d’avui. 

• Resolucions: núm. 35 a la 41 de 2016 entre els dies 28 de juliol de 2016 fins la data d’avui. 
 
 
17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc expressa la seva felicitació, i la de tota la corporació,  al conseller i vicepresident Sr. 
Francesc Viaplana pel naixement de la seva filla. 
 
A continuació explica que en referència a les dues Mocions presentades al Ple passat pel grup de 
Candidatura de Progrés s’han fet diverses gestions de les que en resulta que : 
 

1. Andorra TV ha enviat un informe sobre els cosots que li representa tenir repetidors per arribar 
a l’Alt Urgell. Tot i això s’han reunit amb el Ministre andorrà i s’estant fent gestions per veure 
com es podria fer per donar continuïtat a la visibilitat d’Andorra TV a la comarca. 

2. En relació a la Mociço sobre Ensenyament que va ser retirada informa que s’ha parlat amb 
el Delegat del Departament d’Ensenyament i que hi ha data per trobar-se el dia 3 de 
novembre a 2/4 de 4 de la tarda. 
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El 21 d’octubre hi haurà un Consell d’Alcaldes a Organyà amb l’assistència del Conseller d’Empresa 
i Coneixment, Hble. Sr. Jordi Jané. 
 
També informa, com  a Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que aquest cap de 
setmana tindrà lloc la Fira de sant Ermengol a la Seu i convida als consellers i a les conselleres que 
hi assisteixin. 
 
 
18.  TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Essent present l’alcalde de Coll de Nargó, Sr. Riera Rovira, demana que es facin cinc cèntims més 
d’explicació sobre la licitació que s’ha aprovat de la xarxa Wimax per saber, si més no, si hi haurà 
millora efectiva pels que ara no tenen gaire cobertura. 
 
La Sra. Camps, gerent, fa una pinzellada general sobre el projecte i 
 
Pel que fa a les millores concretes al municipi de Coll de Nargó no les pot concretar ara i li proposa 
de fer una reunió amb l’Ajuntament. Explica també que ara s’estan fent els mapes de cobertura amb 
telefonia mòbil. 
 
 
19.  PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
Punts inclosos per urgència:  A proposta de la presidència, i complint del disposat a l’article 82.3 
del ROF, s’inclou el següent punt a l’ordre del dia: 
 
20. ACCEPTACIO DE LA RENÚNCIA D’UNA CONSELLERA: Sra . Anna Bonet Pelàez 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Bonet, qui llegeix el seu escrit de renúncia per motius personal, 
laborals  i professional.  
 
El president li manifesta l’agraïment de la corporació comarcal per les seves aportacions, dedicació 
i esforç per millorar la “cosa pública”, i li desitja sort en aquests temps complicats. 
 
La Sra. Bonet posa de relleu el fet que ha estat una etapa que ha complert amb molta satisfacció i 
recorda que el seu avi i el seu tiet ja van ser consellers comarcals, la qual cosa l’omple d’orgull. 
 
 
ACORD : ACCEPTACIO DE LA RENÚNCIA D’UNA CONSELLERA:  Sra. Anna Bonet Pelàez 

Exp. Núm.: SEC 2015/12  
 
En data 7 d’octubre de 2016, la Sra. Anna Bonet Peláez, consellera del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, ha presentat una instància de renúncia al seu càrrec de consellera comarcal. 



 
Vist el disposat a la Llei Orgànica de Règim Electoral General   
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Anna Bonet Peláez 
 
Segon.  Tramitar l’expedient davant la Junta Electoral Central per tal que es procedeixi al 
nomenament a la persona que l’hagi de substituir. 
 
Tercer.   Notificar aquest acord a la Sra. Anna Bonet Peláez per a la seva constància. 
 
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 
    
 


