
 
 
 
 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2015/7 
Caràcter: Extraordinari 
Data: dimarts, 8 de setembre de 2015 
Durada: De les 20.00 a les 20.45  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. 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. 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. Patrícia Ramírez Aymerich, secretària 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
Sr.Francesc Canillo i Cadena,  conseller  
Il·lma. Sra. Cristina Barbens i Casals, vice-presidenta tercera 
Sr. Andreu Marsà i Viles, conseller 
Sr. Ernest Garcia i Ferras, conseller  
Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 
Alcaldes presents: 
Il·lma. Sra. Marta Poch Massegú, Ajuntament de Josa i Tuixén 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 

Ordre del dia 
 
Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 



 
1. Presa de possessió d'una consellera 
2. Conveni per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la 

comarca de l'Alt Urgell 
3. Nomenament de membres corporatius a la Comissió de Seguiment del CAPAU  
4. Nomenament de membres corporatius a la Comissió de Seguiment del Consell Gestor de 

l'Oficina Jove de l'Alt Urgell 
5. Nomenament de membres corporatius a la Comissió de Seguiment dels convenis per a la 

gestió dels menjadors escolars amb les AMPES  
6. Nomenament de membres de la comissió de seguiment per a la realització de la Fira del 

Llibre del Pirineu i els premis Homilies d'Organyà 
7. Nomenament de membres per al seguiment del conveni per a la celebració de la Trobada 

amb els acordionistes del Pirineu 2015-2018 
8. Nomenament de membres per a la Comissió de Seguiment del conveni amb la Diputació de 

Lleida en matèria de cooperació i assistència municipal 
9. Nomenament d'un membre a la Comissió de Seguiment de l'acord de col·laboració per a 

l'impuls dels esports d'hivern en la població infantil de les comarques de muntanya 
10. Nomenament d'un membre a la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració per a 

les Jornades dels Refugis Càtars a Josa de Cadí   
11. Nomenament de membres a la Comissió de Seguiment del Contracte Programa en matèria 

de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 
12. Nomenament d'un membre a la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració per a 

les Jornades dels Refugis Càtars a Castellbò i la representació de l'espectacle medieval 
"Cercamón" 

13. Nomenament d'un membre a la Comissió de Seguiment del Conveni de col·laboració per a 
per a la realització de la Festa i Fira de les Trementinaires 

14. Aprovació del Compte general 2014 
15. Modificació de crèdits 3/2015 
16. Donar compte al Ple del Decret 158/2015, d'aprovació de les línies fonamentals del 

pressupost 2016 
17. Operacions de tresoreria 2016.  Aprovació de bases. 
18. Donar compte dels informes de morositat, període mig de pagament i d'execució 

pressupostària del primer i segon trimestre 2015 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords. 
 

Comissió de Governació, Cooperació Municipal i Serveis al Territori 
 
 
1.PRESA DE POSSESSIÓ D’UNA CONSELLERA 

Exp. Núm.: SEC 2015/12  
 
Essent present a la sessió la Sra. Rosa Fàbrega i Romà, consellera electe pel grup de 
Convergència, que no va poder assistir a la sessió de constitució del nou mandat de la corporació, 
es procedeix a donar possessió del càrrec de consellera comarcal davant del Ple mitjançant el 
jurament o promesa que preveu la legislació vigent i la secretària pronuncia la fórmula prevista al 
Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 
 



 
 
 
 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
conseller del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ? 
 
Responent la Sra. Fàbrega : Per imperatiu legal ho prometo, i em comprometo a treballar per la 
comarca i per la independència de Catalunya. 
 
Amb aquesta promesa queda possessionada del càrrec  
 
 
2.CONVENI PER A LA MILLORA DE LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER 
CARRETERA DE LA COMARCA DE L'ALT URGELL 

Núm. Exp.: CNV 2015/19  
 
S'ha rebut del Departament de Territori i Sostenibilitat la proposta de conveni per a la millora de la 
xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca de I’AIt Urgell per a l'anualitat 
2015. 
 
La proposta de Conveni per a l'anualitat 2015 preveu un import màxim de subvenció de 
214.500,00€, i es detallen en l'objecte 19 línies de transport de viatgers, amb un augment respecte 
de l’import consignat per al 2014.  
 
Detall de les ampliacions: 
 
Ampliació servei zona 1 Vall d’Alinyà i Fígols – tot l’any 
Ampliació servei zona 4 Vall de Castellbó – mesos d’hivern 
Ampliació servei zona 7 Valls d’Aguilar – mesos d’estiu 
 
La vigència s'estableix des de l’1 de gener 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 Calalunya, 
 
Sotmesa la proposta de votació, el representant del grup de progrés diu que tot el que sigui millor 
per la comarca hi estan d’acord i voten a favor, el grup d’esquerra també està a favor, per tant, per 
unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la millora de la 
xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca de l’Alt Urgell per a l'any 2014. 
 
Segon. Facultar 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. 

 



 
3. NOMENAMENT DE MEMBRES CORPORATIUS A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 
CAPAU 

Exp. Núm.: CNV 2010/12  
 
El Ple del Consell Comarcal, de 10 de juny de 2010, va aprovar el conveni que regula les relacions 
amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones amb l’objectiu 
d’encomanar la gestió de quatre àrees: serveis socials, immigració, gent gran i polítiques d’igualtat 
al CAPAU. 
 
El pacte vuitè d’aquest conveni estableix que es constituirà una Comissió de seguiment formada 
per un màxim de dos representant de cadascun dels ens signataris. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell encara no ha designat cap dels seus representants. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Primer. Nomenar la senyora Rosa Fàbrega Romà i la senyora Dolors Espluga Espluga membres 
de la Comissió de Seguiment del Consorci d’Atenció a les Persones.  
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i al Consorci d’Atenció a les 
Persones. 
 
 
4. NOMENAMENT DE MEMBRES CORPORATIUS A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL 
CONSELL GESTOR DE L'OFICINA JOVE DE L'ALT URGELL 

Exp. Núm.: CNV 2014/24  
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió celebrada el 9 d’octubre de 2014, va aprovar el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i 
Família i l’Ajuntament de la Seu d'Urgell per a la gestió de !'Oficina Jove de l’Alt Urgell, signat l’1 de 
setembre de 2014. 
 
El pacte desè d’aquest conveni regula la creació del Consell Gestor de l'Oficina Jove, de composició 
paritària, que exerceix les funcions de seguiment de !'Oficina, compost per un màxim de dues persones, 
en representació de cadascuna de les parts del conveni, aprovat  
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell encara no ha designat cap dels seus representants. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots) dels 
membres presents: 
 
Primer.  Nomenar el senyor Ricard Pérez Llordes i la senyora Rosa Fàbrega Romà membres de la 
Comissió de Seguiment del Consell Gestor de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.  
 



 
 
 
 

Consell Comarcal 
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Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i al Departament de Benestar i 
Família. 
 
 
5. NOMENAMENT DE MEMBRES CORPORATIUS A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS 
MENJADORS ESCOLARS GESTIONATS PER LES AMPES 

Exp. Núm.: CNV 2013/32  
 
El Consell Comarcal, té signats convenis de col·laboració per a les gestió del menjador escolar 
amb les AMPES de les escoles Sant Jordi d’Oliana (7 de setembre de 2010), Mn. Albert Vives de 
la Seu d’Urgell (15 de setembre de 2014) i l’escola de Tuixén (prevista la signatura pel setembre 
d’enguany), d’acord amb el que preveu 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 (DOGC núm. 2208, 14 de maig de 1996) 
 
El pacte cinquè o sisè (segons quin conveni) regula la creació de la Comissió de Seguiment,  formada 
per un representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, un representant de I'AMPA i un 
representant de l'escola. Cas que no es designi una altre persona, el representants seran, per part 
del Consell Comarcal el vicepresident o conseller responsable d'ensenyament, per part de I'AMPA 
El/la president/ta i per part de l'escola el/la director/a. 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell encara no ha designat cap dels seus representants. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Primer.  Nomenar el senyor Ricard Pérez Llordes membre de la Comissió de Seguiment per a la 
gestió del menjador escolars de les escoles Sant Jordi d’Oliana, Mn. Albert Vives de la Seu 
d’Urgell i l’escola de Tuixén.  
 
Segon. Notificar aquest acord al ajuntaments, a les escoles i a les AMPES corresponents. 
 
 
 
6.NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PER A LA REALITZACIÓ 
DE LA FIRA DEL LLIBRE DEL PIRINEU I ELS PREMIS HOMILIES D'ORGANYÀ 

 
Exp. Núm.: CNV 2015/10  

 
El Ple del Consell Comarcal, en data 16 d’abril de 2015, va aprovar el conveni amb l’Ajuntament 
d'Organyà que regula la col·laboració d'ambdues entitats per a la realització de la Fira del Llibre 
Pirinenc i els Premis Literaris Homilies d'Organyà de l’any 2015, signat amb data 4 de maig. 
 



El pacte sisè regula la constitució d’una Comissió Paritària de Seguiment formada per un 
representant de cadascuna de les parts. 
 
L’acord segon designava el Sr. Josep Camps Torrens, conseller comarcal, com a representant del 
Consell Comarcal a la Comissió de seguiment del conveni. Atès que l’esmentat conseller no exerceix 
aquest càrrec en l’actual mandat, cal nomenar un nou representant. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Primer.  Nomenar la senyora Carme Ribó Domenjó membre de la Comissió Paritària per a la 
realització de la Fira del Llibre Pirinenc i els Premis Literaris Homilies d'Organyà de l’any 2015 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Organyà. 
 
 
7. NOMENAMENT D’UN MEMBRE PER A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI PER 
A LA CELEBRACIÓ DE LA TROBADA AMB ELS ACORDIONISTES DEL PIRINEU 2015-2018 

 
Exp. Núm.: CNV 2015/7  

 
El Ple del Consell Comarcal, en data 16 d’abril de 2015, va aprovar el Conveni de col·laboració 
amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, l'Associació Arsèguel i els Acordionistes 
del Pirineu per a la celebració de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu 2015-2018, signat 
en data 12 de juny. 
 
El pacte vuitè regula el seguiment del conveni de la següent forma:  
 
“Per al seguiment del conveni es constitueixen dues comissions, una de tècnica, de la que 
formaran part els responsables tècnics de cada entitat, i una organitzadora i de seguiment, de la 
qual formaran part els representants designats a aquests efectes per part .de cada ens. 
 
b) Comissió Organitzadora i Seguiment 
Als efectes de proposar-ne l'organització i vetllar pel compliment de les obligacions de 
manteniment i altres, es constitueix una Comissió Paritària d'Organització i de Seguiment formada 
per un representant de cadascuna de les parts signatàries. 
Formaran part d'aquesta Comissió, un representant de cada una de les entitats i administracions 
públiques signatàries, que podran assistir a les reunions acompanyats dels tècnics que considerin 
necessaris fins a un màxim de dos tècnics per entitat.  
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
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Primer.  Nomenar la senyora Carme Ribó Domenjó membre de la Comissió Paritària 
d’Organització i de Seguiment del Conveni per a la celebració de la Trobada amb els Acordionistes 
del Pirineu 2015-2018. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i a 
l'Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu. 
 
 
8. NOMENAMENT DE MEMBRES PER A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI AMB 
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL 

 
Exp. Núm.: CNV 2015/2  

 
El Ple del Consell Comarcal, en data 16 d’abril de 2015, va aprovar el Conveni de col·laboració 
amb la Diputació de Lleida, en matèria de cooperació i assistència municipal per a l’anualitat 2015, 
signat en data 8 de maig. 
 
La clàusula dotzena estableix la creació d’una Comissió de Seguiment integrada per dos 
representants del Consell Comarcal i dos de la Diputació 

 
Atès que el Consell Comarcal encara no ha nomenat el seu representant. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Primer.  Nomenar el senyor Ricard Pérez Llordes membre de la Comissió Paritària d’Organització i 
de Seguiment del Conveni en matèria de cooperació i assistència municipal per a l’anualitat 2015 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida. 
 
 
9. NOMENAMENT D'UN MEMBRE A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L'ACORD DE 
COL·LABORACIÓ PER A L'IMPULS DELS ESPORTS D'HIVERN EN LA POBLACIÓ INFANTIL 
DE LES COMARQUES DE MUNTANYA 

Exp. Núm.: CNV 2015/4  
 
El Ple del Consell Comarcal, en data 16 d’abril de 2015, va aprovar l’addenda al Conveni de 
col·laboració entre la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Ensenyament, per a 
l’impuls dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques pirinenques de Catalunya, 
signat el 19 de gener d’enguany. 
 
La clàusula quarta indica que la Comissió de Seguiment i Avaluació estarà formada per dos 
representants del Departament d'Ensenyament i dos representants de la Secretaria General 



d'Esports, així com per un representant de cada una de les entitats que es puguin adherir al 
conveni. 

 
Atès que el Consell Comarcal encara no ha nomenat el seu representant. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Primer.  Nomenar el senyor Ricard Pérez membre de la Comissió de Seguiment i Avaluació del 
Conveni per a l’impuls dels esports d’hivern en la població infantil de les comarques pirinenques de 
Catalunya 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Ensenyament. 
 
 
10. NOMENAMENT D'UN MEMBRE A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A LES JORNADES DELS REFUGIS CÀTARS A JOSA DE CADÍ 

 
Exp. Núm.: CNV 2015/9  

 
El Ple del Consell Comarcal, en data 16 d’abril de 2015, va aprovar la signatura d’un Conveni amb  
l’EMD de Josa de Cadí per regular la col·laboració per a la Jornada dels Refugis Càtars, signat amb 
data 15 de maig d’enguany. 
 
La clàusula setena estableix la constitució d’una Comissió Paritària de Seguiment formada per un 
representant de cadascuna de les parts. 
 
Atès que el Consell Comarcal encara no ha nomenat el seu representant. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Primer.  Nomenar la senyora Carme Ribó Domenjó membre de la Comissió Paritària de 
Seguiment del Conveni per a per regular la col·laboració per a la Jornada dels Refugis Càtars a 
Josa de Cadí. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la EMD de Josa de Cadí. 
 
 
11. NOMENAMENT DE MEMBRES A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PROGRAMA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL 
BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 

Exp. Núm.: CNV 2012/9  
 
El Ple del Consell Comarcal, en data 14 de juny de 2012, va aprovar el Contracte programa 2012-
2015 que regula les relacions interadministratives amb el Departament de Benestar Social i Família 
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pera la prestació de serveis en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d'igualtat, signat amb data 4 de juny de 2012. 
 
La clàusula vuitena estableix les funcions de la Comissió d'Avaluació i Seguiment que estarà 
formada per dues persones de l'ens local i dues persones del Departament, sens perjudici que hi 
puguin assistir altres persones a petició deis membres de la Comissió i en funció deis temes que 
es tractin. 
 
Per Decret de Presidència 2013/106, de 12 de juny, es va aprovar el nomenament dels membres 
de la Comissió, Srs. Jesús Fierro i Rugall, president i Ricard Pérez Llordes, vicepresident. Atesa la 
renovació dels membres del Consell Comarcal cal nomenar de nou els representants a la 
Comissió. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Primer.  Nomenar el senyor Jesús Fierro Rugall i la senyora Rosa Fàbrega membres de la 
Comissió d’Avaluació i Seguiment del Contracte Programa en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament de Benestar Social i Família. 
 
 
12. NOMENAMENT D'UN MEMBRE A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A LES JORNADES DELS REFUGIS CÀTARS A CASTELLBÒ I LA 
REPRESENTACIÓ DE L'ESPECTACLE MEDIEVAL "CERCAMÓN" 

EXP. NÚM.: CNV 2015/8  
 
El Ple del Consell Comarcal, en data 16 d’abril de 2015, va aprovar la signatura del Conveni amb 
l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó i l’EMD de que regula la col·laboració per a les Jornades dels 
Refugis Càtars i la representació de l'espectacle medieval "Cercamón". 
 
La clàusula setena estableix la constitució d’una Comissió Paritària de Seguiment formada per un 
representant de cadascuna de les parts. 
 
Atès que el Consell Comarcal encara no ha nomenat el seu representant. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 



Primer. Nomenar la senyora Carme Ribó Domenjó membre de la Comissió Paritària de Seguiment 
del Conveni per a per regular la col·laboració per a la Jornada dels Refugis Càtars a Castellbò i la 
representació de l'espectacle medieval "Cercamón". 
 
Segon. Notificar aquest acord a la EMD Vila i Vall de Castellbò i a l’Ajuntament de Montferrer i 
Castellbò. 
 
 
13. NOMENAMENT D'UN MEMBRE A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A PER A LA REALITZACIÓ DE LA FESTA I FIRA DE LES 
TREMENTINAIRES 

Exp. Núm.: CNV 2015/11  
 
El Ple del Consell Comarcal, en data 16 d’abril de 2015, va aprovar la signatura del Conveni amb 
l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols per a la realització de la Festa i 
Fira de les Trementinaires. 
 
La clàusula setena estableix la constitució d’una Comissió Paritària de Seguiment formada per un 
representant de cadascuna de les parts. 
 
Atès que el Consell Comarcal encara no ha nomenat el seu representant. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació i Serveis al Territori, d’1 de setembre de 
2015, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Sotmesa la proposta, s’aprova per 12 vots i l’abstenció de la candidatura de Progrès (2 vots)dels 
membres presents: 
 
Primer.  Nomenar la senyora Carme Ribó Domenjó membre de la Comissió Paritària de 
Seguiment del Conveni per a per regular la col·laboració per a la realització de la Festa i Fira de les 
Trementinaires. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols. 
 
 
14. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2014 
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, 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 2014 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 28 de juliol de 
2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 147, de data 3 
d’agost de 2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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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 considera que es un document tècnic de l’any 
2014 i per la qual cosa s’abstenen i el grup d’Esquerra, no tenen res a dir, però s’abstenen atès 
que no eren consellers l’any 2014, s’aprova per 8 vots i s’acorda el següent: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, 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.  

- 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 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 
mencionats en la part expositiva. 
 
 
15. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2015 

Exp. Núm.: INT 2015/23 
 

Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient,  
 
D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 



Sotmesa la proposta de votació, el president del Consell només aclareix la partida de transferència 
de crèdit en relació a la Fundació Privada Integra Pirineus i el deute de 10.682,25 euros, atès que 
es una Fundació Privada que no té cap tipus d’ajut i el dèficit es reparteix entre els tres patrons a 
un terç cada un, diu també que es important donar suport a la Fundació encara que hi hagi 
pèrdues.  El grup de Progrés vota en contra, atès que no considera que el vice-president segon 
tingui un sou, s’aprova en dotze vots a favor i dos en contra dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits i generació de crèdit amb les partides 
pressupostàries i imports més avall indicats, així com el seu finançament: 
 
Transferències de crèdit: 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

   Núm. Exped. Concepte Import alta Import baixa P-Despesa 

3 3-2015 Fundació privada integra Pirineus. Dèficit 2014 10.682,25   2310.48000 

3 3-2015 Retribucions òrgans de govern 10.351,77   9120.10000 

3 3-2015 Q.P.Seguretat Social òrgans de govern 3.167,88   9120.16000 

3 3-2015 Assistències òrgans de govern 6.000,00   9120.23300 

3 3-2015 Transferències grups polítics comarca   3.420,00 9120.48100 

3 3-2015 Retrib.bàsiques funcionari:GRUP A1 Adm.econòm   5.504,00 9310.12000 

3 3-2015 Retrib.bàsiques funcionari:GRUP A2 Adm.econòm   2.419,97 9310.12001 

3 3-2015 Retrib.bàsiques funcionari:TRIENNIS Adm.econòm   789,65 9310.12006 

3 3-2015 Retrib.complem.funcionari:DESTÍ Adm.econòm   5.195,72 9310.12100 

3 3-2015 
Retrib.complem.funcionari:ESPECÍFIC 
Adm.econòm   6.427,94 9310.12101 

3 3-2015 
Retrib.complem.funcionari:ALTRES 
COMPLEMENTS   1.020,29 9310.12103 

3 3-2015 Seguretat social: personal funcionari   5.424,34 9310.16000 

   
30.201,90 30.201,90 

  
Generació de crèdits: 
 
APLICACIÓ 
DESPESES DENOMINACIÓ QUANTIA
2311.22706 Estudis i treballs tècnics. Fons garantia juvenil 10.000,00
4412.22706 Servei transport a la demanda 25.000,00

TOTAL ... 35.000,00
 
 

 
APLICACIÓ 
INGRESSOS DENOMINACIÓ QUANTIA

45080 Subvencions corrents. Generalitat Catalunya 10.000,00
45060 Transferències corrents. Convenis 25.000,00

TOTAL ... 35.000,00
 
Segon. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que tinguin per 
convenient. 
 



 
 
 
 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Tercer. Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
 
 
16. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 158/2015, D'APROVACIÓ DE LES LÍNIES 
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2016 

Núm. Exp.: INT 2015/24 
 
El President del Consell Comarcal, en data de 25 d’agost de 2015, va dictar el següent Decret, el 
qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2015/158 
 

  Núm. Exp.: INT 2015/24  
Línies fonamentals pressupost 2016 

ANTECEDENTS 

1. El 18 de març de 2015 el President va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2016-
2018. 

2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, el President va sol·licitar informe a la Intervenció de la 
informació necessària per a determinar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016. 

3. En data 25 d’agost de 2015, la Interventora va emetre informe sobre les línies fonamentals del pressupost. 

2. FONAMENTS JURÍDICS 

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a 
efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea. 

2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la següent informació al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de cada any:  

• Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers. 
• L'estat de previsió de moviment i situació del deute. 
• La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les línies 

fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les 
normes del Sistema Europeu de Comptes.  

• L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la 
despesa i del límit del deute. 

3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 



sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans de l’1 d’octubre s’hauran de trametre les 
línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i que han de contenir, almenys la següent 
informació: 

• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures 
d'ingressos i despeses en què es basen.  

• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 
del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del 
sistema europeu de comptes.  

• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 
recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com 
a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves 
evolucions respecte a l'exercici precedent.  

•  Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 
homogènia amb l'exercici precedent. 

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera de les 
corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions. 

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local,  

RESOLC 

Primer. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

  PREVISIÓ 
INGRESSOS 2016 
Capítol 1   
Capítol 2   
Capítol 3 913.990,44 
Capítol 4 5.162.937,72 
Capítol 5 24.607,76 
Ingressos corrents  6.101.535,92 
Capítol 6   
Capítol 7 99.475,79 
Ingressos de capital 99.475,79 
Capítol 8   
Capítol 9   
Ingressos financers 0,00 
INGRESSOS TOTALS  6.201.011,71 
    
DESPESES 2016 
Capítol 1 2.631.253,12 
Capítol 2 2.668.315,53 
Capítol 3 79.007,26 
Capítol 4 511.778,50 
Despeses corrents  5.890.354,41 
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Capítol 5   
Fons de contingència 0,00 
Capítol 6 120.528,10 
Capítol 7 1,00 
Despeses de capital 120.529,10 
Capítol 8   
Capítol 9 62.080,19 
Despeses financeres 62.080,19 
DESPESES TOTALS  6.072.963,70 

Segon. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2016: 

a) Contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària. 
b) Contemplen el compliment de la regla de la despesa. 
c) Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 
d) Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 
e) Contemplen el compliment de l’objectiu del deute. 

 
Tercer. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de l’exercici 2015 són les següents:  

  PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ 
INGRESSOS 2015 2015-2016 2016 
Capítol 1 0,00   0,00 
Capítol 2 0,00   0,00 
Capítol 3 875.030,72 4,45% 913.990,44 
Capítol 4 5.827.535,74 -11,40% 5.162.937,72 
Capítol 5 36.895,04 -33,30% 24.607,76 
Ingressos corrents  6.739.461,50 -9,47% 6.101.535,92 
Capítol 6     0,00 
Capítol 7 558.605,18 -82,19% 99.475,79 
Ingressos de capital 558.605,18 -82,19% 99.475,79 
Capítol 8 20.000,00 -100,00% 0,00 
Capítol 9     0,00 
Ingressos financers 20.000,00 -100,00% 0,00 
INGRESSOS TOTALS  7.318.066,68 -15,26% 6.201.011,71 
        
DESPESES 2015 2015-2016 2016 
Capítol 1 2.758.523,78 -4,61% 2.631.253,12 
Capítol 2 2.839.772,40 -6,04% 2.668.315,53 
Capítol 3 61.755,56 27,94% 79.007,26 



Capítol 4 911.717,45 -43,87% 511.778,50 
Despeses corrents  6.571.769,19 -10,37% 5.890.354,41 
Capítol 5     0,00 
Fons de contingència     0,00 
Capítol 6 595.887,19 -79,77% 120.528,10 
Capítol 7 1,00 0,00% 1,00 
Despeses de capital 595.888,19 -79,77% 120.529,10 
Capítol 8 20.000,00 -100,00% 0,00 
Capítol 9 77.582,29 -19,98% 62.080,19 
Despeses financeres 97.582,29 -36,38% 62.080,19 
DESPESES TOTALS  7.265.239,67 -16,41% 6.072.963,70 

    Ajustos SEC     130.392,14 
Capacitat/Necessitat de finançament 130.409,30   320.520,34 
Deute viu a 31/12 950.267,09 -10,69% 848.702,06 
Operació Tresoreria 582.121,76 0,00% 582.121,76 
Préstecs 368.145,33 -27,59% 266.580,30 

 

Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 

Cinquè. Encarregar a la Intervenció que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei 
Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.” 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Donar compte d’aquest Decret “ 
 
 
17. OPERACIONS DE TRESORERIA 2016.  APROVACIÓ DE BASES. 
 

Exp. Núm. INT 2015/25 
 
Atesa la proximitat del venciment de les pòlisses de crèdit concertades per la corporació l’any 
2015. 
 
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 
progamats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim 
de 1.300.000,00 €. 
 
Sotmesa la proposta de votació, s’aprova per 12 vots a favor i les dos abstencions del grup de 
Progrés i s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació d’una pòlissa de 
crèdit anual per import de 1.300.000,00 €. 
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Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries la presentació de propostes. 
 
Tercer. Autoritzar al President del Consell Comarcal per signar-les. 
 
 
18. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT, PERÍODE MIG DE PAGAMENT I 
D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER I SEGON TRIMESTRE 2015 

 
Exp. Núm.: INT 2015/18  

 
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. 
  
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: 
 
Primer. Execució pressupostària del primer i segon trimestre 2015. 
 
Segon.  Informes de morositat i període mig de pagament del primer i segon trimestre 2015. 
 
 
I, no havent-hi cap altre punt, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
La Secretària       El President   
 
 
 
 
 
Patrícia Ramírez Aymerich     Jesús Fierro i Rugall 
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