
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  PLE2015/10 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 17 de desembre de 2015 
Durada:  De les 13:10 a les 13:55 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix:  
 Il·lm. Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 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. Bernabé Fernández Hernando, conseller  
 Sr. Sergi Parramon Garcia, conseller  
 Sra. M. Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sr. Joan Barrera Aranda, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Sr. Ricard Pérez Llordes,  vice-president primer  
 Sr. Andreu Marsà i Viles,  conseller  
 Sr. Ernest Garcia i Ferras,  conseller  
 Sr. Francesc Canillo i Cadena,  conseller  
 Sra. Anna Bonet i Peláez,  consellera  
 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr.  Martín Riera Rovira, Ajuntament de Coll de Nargó 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 
S’incorporen durant la sessió: Ningú 
 
 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 

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

2. Aprovació de projectes de camins 
3. Convenis amb els ajuntaments pel cofinançament d'obres camins 2015 
4. Modificació ordenança fiscal número 4 "Taxa per a la prestació del servei de 

teleassistència" 
5. Modificació ordenança fiscal número 6 "Taxa per a l'ús del CETAP i Telecentre" 
6. Modificació ordenança fiscal número 7 "Taxa per la prestació del servei d'atenció 

domiciliària" 
7. Modificació ordenança fiscal número 8 "Taxa pel servei de transport adaptat" 
8. Modificació ordenança fiscal número 9 "Servei de transport escolar no obligatori" 
9. Aprovació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
10. Recuperació part proporcional paga extra desembre 2012 
11. Operacions de tresoreria 2016 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Lo cal 
12. Conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions vinculades a la recerca, 

conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya: addenda d'incorporació 
13. Declaració BCIL de l'església de Sant Andreu de la Quera 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
14. Pròrroga del contracte de Teleassistència 

Comissió Medi Ambient i Sostenibilitat 
15. Sol·licitud per a ser administració actuant de l'EDAR 2015 i sol·licitud d'ajut 
16. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  

Punts inclosos per urgència 
17. Cessió d’un espai part d’Aeroports de Catalunya a la zona del rec dels 4 pobles per a la 

col·locació d’un equip de telecomunicacions 
18. Modificació de crèdits 5/2015 : suplements i crèdits extraordinaris 

 
19. Informes de Presidència 
20. Torn obert de paraules als alcaldes 
21. 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: 
 

- 8/2015, de data 8 d’octubre de 2015 
- 9/2015, de data 12 de novembre de 2015  

 
Comissió de Governació, Cooperació Territorial  

 
2. APROVACIÓ DE PROJECTES DE CAMINS 

Exp. Núm.: SEC 2015/19  

El Consell Comarcal té previst dur a terme les obres següents amb el pressupost que hi consta: 
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Manteniment de camins: 
 

Obra TM Import € 

Des de la ctra. N-260 a Castellnou de Carcolze Pont de Bar 45.110,00 
Camí d’Argolell i Arduix Valls de Valira 54.259,00 
Camí d’Estamariu des de la ctra. N-260 Estamariu 37.362,00 
Oliana a la Valldan ( límit comarca) Oliana 22.243,00 
Camí a Ansovell Cava 34.360,00 
 TOTAL 193.334,00 
 
Per suplències o baixes 
Des de la N-260 a Torres d’Alàs Alàs i Cerc 22.000,00 
Tragó a la Clua per Nuncarga  (límit comarca) Bassella-Peramola 10.000,00 
Des de la ctra. N-260 a Cassovall Montferrer i Castellbò 7.500,00 
 TOTAL  
 
Vialitat Hivernal : 
 

- Manteniment d’accessos a les estacions d’esquí i de muntanya de l’Alt Urgell, neteja neu i 
manteniment d’accessos : 29.421,00 € 
 

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 14 membres presents s’acorda: 

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

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

Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments corresponents 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. CONVENIS AMB ELS AJUNTAMENTS PEL COFINANÇAMENT D 'OBRES CAMINS 2015 

 
Exp. Núm.: CNV 2015/23  

 
Pel que fa a la competència per accessos a nuclis de població, els ajuntaments de la comarca 
majoritàriament van aprovar l’any 1992 la delegació de competències a favor del Consell Comarcal 
pel mecanisme previstos a la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, de delegació de competències. 



 

 

 
Així doncs, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant el seu Programa d'actuació Comarcal, i a 
través de les específiques delegacions atorgades per diferents ajuntaments, assumeix en 
l'actualitat les competències relatives a accessos a nuclis de població. 
 
L’any 2011 es van aprovar convenis amb els ajuntaments que en aquell moment es van fer 
inversions o manteniments en camins on es preveia el cofinançament de les inversions en uns 
percentatges concrets, al voltant del 25 % per part dels ajuntaments, per tal de poder fer front a un 
major nombre d’actuacions. 
 
Tenint en compte que la dotació prevista per part de la Generalitat per l’anualitat en curs continua 
essent insuficient per atendre les necessitats de la xarxa comarcal, i per tal de poder abastar el 
major nombre d’actuacions possible i alhora amb un cofinançament assumible per part dels 
ajuntaments es proposa els següents percentatges de finançaments: 
 
- Consell Comarcal: 75 % € 
- Ajuntaments: 25 % 
 
La Comissió de Governació i Cooperació Territorial de 9 de desembre de 2015 va emetre informe 
favorable de les obres següents, que el Consell Comarcal té previst dur a terme amb el pressupost 
que hi consta: 
 
Manteniment de camins: 
 
Obra TM Import € Import € 

25% 
Des de la ctra. N-260 a Castellnou de Carcolze Pont de Bar 45.110,00 11.277,50 
Camí d’Argolell i Arduix Valls de Valira 54.259,00 13.614,75 
Camí d’Estamariu des de la ctra. N-260 Estamariu 37.362,00 8.811,25 
Oliana a la Valldan ( límit comarca) Oliana 22.243,00 3.576,50 
Camí a Ansovell Cava 34.360,00 8.032,50 
 TOTAL 193.334,00 45.312,50 
 
Vialitat Hivernal : 
 

- Manteniment d’accessos a les estacions d’esquí i de muntanya de l’Alt Urgell, neteja neu i 
manteniment d’accessos : 29.421,00 € 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14  membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els convenis amb els ajuntaments anteriors pel cofinançament d’obres de camins 
2015, amb l’aportació del 25 % per part dels ajuntaments. 
 
Segon. Aprovar els addendes als convenis de delegació de competències amb els ajuntaments de 
Pont de Bar, Estamariu, Valls de Valira, Oliana i Cava per a les obres que consten a l’antecedent 
d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als ajuntaments interessats. 
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4. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 "TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA" 

Exp. núm. INT-2015-36 
 
Des del 5 de maig de 2000 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té establerta l’ordenança fiscal 
número 4 “Taxa per a la prestació del servei de teleassistència”. 
 
En data 10 d’octubre de 2012, es va aprovar la darrera modificació de l’article 3. “Quantia”. 
 
S’ha incoat expedient de modificació de l’ordenança per regular certs aspectes que calia definir de 
forma més explícita, incorporant un nou article, que és el següent: 
 
“Article 8.- Normes de gestió i forma de pagament 
 
El cobrament de la taxa de teleassistència es farà per rebut bancari per mesos vençuts, el dia 10 de cada 
mes posterior de la prestació del servei. 
 
En els mesos en que s’efectuï l’alta o la baixa es cobrarà en proporció dels dies efectius d’alta. En cas de 
donar-se baixa del servei cal avisar amb quinze dies d’antelació, excepte els casos de defunció o aquells en 
el que sigui possible el preavís de forma degudament justificada. 
 
Les quotes no satisfetes es faran efectives pel procediment de constrenyiment administratiu.” 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels 14 membres presents membres presents, que 
representa la majoria absoluta, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació l’ordenança fiscal núm. 4, “Taxa per a la prestació del 
servei de teleassistència”, i la incorporació de l’article 8. Normes de gestió i forma de pagament, que 
resta incorporada a l'expedient. 
 
Segon.  Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades.” 
 
 
5. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADOR A DE LA TAXA PER A L’ÚS 
DEL CETAP I TELECENTRE 

Exp. Núm.: INT 2015/32  
 
Des del 14 de febrer de 2002 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té establerta l’ordenança fiscal 
número 6 “Taxa per a l’ús del Cetap – Telecentre”. 
 
En data 18 de desembre de 2014, es va aprovar la darrera modificació, incorporant nous fets 
imposables. 



 

 

 
S’ha incoat expedient de modificació de l’ordenança per regular certs aspectes que calia definir de 
forma més explícita, amb un nou redactat de l’article 5.2, que és el següent: 
 
2. La taxa es satisfarà en el moment que s’iniciï l’ús, quan aquest sigui esporàdic. Cas que l’ús no sigui 
esporàdic, entenent-se per tal aquell ús que puguin fer usuaris de l’aula de formació i teletreballadors definits i 
acreditats com a tals segons el Reglament d’ús del Telecentre i que sigui per períodes superiors a la setmana es 
faran liquidacions setmanals i es procedirà  a girar un rebut bancari per mesos vençuts, el dia 10 de cada mes 
posterior de la prestació del servei. En el cas d’usuaris de l’Aula de formació i de la Sala Auditori, se’ls trametrà 
una liquidació per fer-la efectiva en els termes de la Llei General Tributària. 
 
Atès el disposat a l’art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals,  i sotmesa la proposta a 
votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, “Taxa per a l’ús 
del Cetap – Telecentre”, i el nou redactat de l’article 5.2, que resta incorporat a l’expedient. 

 
Segon.  Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d’anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se’n presentin es consideraran definitivament aprovades”. 
 
 
6. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADOR A DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

Exp. Núm.: INT 2015/34  
 
Des del 26 d’abril de 2007 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, té establerta l’ordenança fiscal 
número 7, reguladora del servei d’atenció domiciliària. 
 
S’ha incoat expedient de modificació de l’ordenança per regular certs aspectes que calia definir de 
forma més explícita, incorporant el següent text a l’article 8.2, que és el següent: 
 
“el dia 10 de cada mes posterior de la prestació del servei. En els mesos que s’efectuï l’alta o la baixa es 
cobrarà en proporció dels dies efectius d’alta. En cas de donar-se de baixa del servei cal avisar amb quinze 
dies d’antelació, excepte en els casos de defunció o aquells en el que no sigui possible els preavís de forma 
degudament justificada.” 
 
Atès el disposat a l’art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals, i sotmesa la proposta a 
votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 7, reguladora de la 
taxa pel servei d’atenció domiciliària, ampliant el contingut de l’article 8. Normes de gestió i 
pagament, que resta incorporada a l’expedient. 
 
Segon.  Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d’anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se’n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
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7. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADOR A DE LA TAXA PEL 
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 

Exp. Núm.: INT 2015/33  
 
Des del 10 de febrer de 2005, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té establerta l’ordenança fiscal 
número 8, reguladora de la “Taxa pel servei de transport adaptat”. 
 
S’ha incoat expedient de modificació de l’ordenança per regular certs aspectes que calia definir de 
forma més explícita, incorporant un nou article, que és el següent: 
 
“Article 8.- Normes de gestió i forma de pagament 
 
El cobrament de la taxa pel servei de transport adaptat es farà per rebut bancari per mesos vençuts, el dia 
10 de cada mes posterior de la prestació del servei. 
 
En els mesos en que s’efectuï l’alta o la baixa es cobrarà en proporció dels dies efectius d’alta. En cas de 
donar-se baixa del servei cal avisar amb quinze dies d’antelació, excepte els casos de defunció o aquells en 
el que no sigui possible els preavís de forma degudament justificada. 
 
Les quotes no satisfetes es faran efectives pel procediment de constrenyiment administratiu.” 
 
Atès el disposat a l’art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 8, reguladora de la 
taxa pel servei de transport adaptat, i la incorporació de l’article 8. Normes de gestió i pagament, 
que resta incorporada a l’expedient. 
 
Segon.  Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d’anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se’n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
8. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGU LADORA DE LA TAXA DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI 

Exp. Núm.: INT 2015/31  
 
Des del 11 d’agost de 2011 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té establerta l’ordenança fiscal 
número 9 reguladora de la taxa del servei de transport escolar no obligatori. 
 
S’ha incoat expedient de modificació de l’ordenança per regular certs aspectes que calia definir de 
forma més explícita, amb la modificació de part de l’article 8, de la següent forma: 
 

• On diu 1 d’octubre, 15 de gener i 1 d’abril, ha de dir 10 d’octubre, 10 de gener i 10 d’abril. 
 



 

 

Atès el disposat a l’art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals, i sotmesa la proposta de 
votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’article 8 de l’ordenança fiscal número 9, 
reguladora de la taxa pel servei de transport escolar no obligatori, que resta incorporada a 
l’expedient. 
 
Segon.  Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d’anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se’n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
9. APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DEL CONSELL COMARCAL DE 
L'ALT URGELL: 2015-2019 

Exp. Núm.: PRS 2015/26  
 
El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i 
és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema 
patriarcal androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha d'ésser 
reconegut legalment, sinó que, a més, s’ha d’exercir d'una manera efectiva implicant-hi tots els 
aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals. 
 
Les autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern més pròximes a la població, 
representen els nivells d’intervenció més adequats per a combatre la persistència i la reproducció 
de les desigualtats i per a promoure una societat veritablement igualitària. En llur àmbit de 
competència i col·laborant amb el conjunt d’actors socials, poden emprendre accions concretes a 
favor de la igualtat de dones i homes. 
 
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, en l’article 15, regula 
l’aprovació de plans d’igualtat per part dels ens locals que tenen òrgans específics de 
representació del personal a llur servei, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o 
acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a 
l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de les 
condicions de treball. 
 
El Consell Comarcal va aprovar per als anys 2010-2013 un Pla d’igualtat d’Oportunitats intern,  
com a eina estratègica per assolir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la corporació, 
amb un conjunt de mesures que tenen per objectiu d'aconseguir la igualtat i eliminar possibles 
discriminacions per raó de sexe. Així mateix, també ha de fer possible l'eliminació d'estereotips que 
dificulten a les dones l'accés a determinats llocs de treball i professions en igualtat de condicions 
que els homes, treballant a partir de diverses línies estratègiques, i alhora aconseguir que totes les 
polítiques públiques i pràctiques organitzatives siguin formulades, executades i avaluades amb 
perspectiva de gènere i de foment de la igualtat d’oportunitats. 
 
Atès el disposat a l’article 28 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, a l’article 
51.f de Llei 26/1985, d’assistència social, a l’article 71.1.c) de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, i als articles 2 i 19 de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la 
igualtat efectiva de dones i homes (LOIEMH), així com l’article 15 de la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
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Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Aprovar i implementar el II Pla per a la Igualtat de Gènere del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell 2015-2019, que passarà a formar part de com a annex al Conveni col·lectiu de personal i als 
Pactes de funcionaris. 
 
Segon.  Designat la Comissió Paritària com a Comissió de Seguiment del Pla. 
 
Tercer. Publicar al BOP edicte sobre aquesta aprovació per al coneixement general i comunicar i 
donar-lo d’alta en el Registre Plans d'Igualtat del Departament d'Empresa i Ocupació. 
 
 
10. RECUPERACIÓ PART PROPORCIONAL PAGA EXTRA DESEMB RE 2012 

 
Exp. Núm.: INT 2012/28  

 
Per Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, es va 
preveure a la seva Disposició Addicional 12a.U (de caràcter bàsic) la recuperació per part del 
personal al servei de l'Administració Pública de l'import equivalent a la part proporcional 
corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària de desembre de 2012. 
 
En l'actualitat, el Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s’adopten altres mesures en 
matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia regula la recuperació d'una altra part de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. 
 
En concret, preveu la possibilitat que cada Administració aboni al personal al seu servei una 
retribució de caràcter extraordinari l’import de la qual serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent 
dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de 
desembre de 2012 
 
Cal tenir en compte que, en qualsevol cas, no s'ha de procedir a fer la devolució a aquell personal 
al qual no se'ls va suprimir la paga extraordinària o addicional perquè les seves retribucions per 
jornada completa, exclosos incentius al rendiment, no assolien en còmput anual 1,5 vegades el 
salari mínim interprofessional establert en el Real Decret 1888/2011, de 30 de desembre. 
 
El Ple de 19 de febrer de 2015 es va acordar la devolució de l'import equivalent a la part 
proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària de desembre de 2012. 
 
El Ple de 16 d’abril de 2015 va aprovar el Pla de Tresoreria que preveu els procediments per 
complir amb les condicions Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat pressupostària, i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) de pagament a 30 dies. Amb aquest Pla el Consell Comarcal 
compleix el procediments que s’estableixen a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Estabilitat Financera. 
 
Junt amb la proposta de pagament del segon tram de paga extraordinària, la comissió presenta al 
Ple la modificació pressupostària per consignar, crèdit suficient per fer front a l'abonament de 



 

 

l'equivalent a la part proporcional de la paga extraordinària, paga addicional de complement 
específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012, en els termes del que disposa el 
Reial Decret 10/2015, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’abonament de la quantitat equivalent a la part proporcional als treballadors en 
actiu del Consell Comarcal amb el concepte de “recuperació de la paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012” amb la nòmina del mes de desembre. 
 
Segon.  Aprovar l’abonament, per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui 
dret a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, després que 
ho sol·licitin, en els termes legalment establerts. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a tot el personal al servei del Consell Comarcal que es trobava 
en actiu en el moment que es va meritar la mencionada paga, i traslladar-la als seus representants 
sindicals. 
 
 
11. OPERACIONS DE TRESORERIA 2016 

Exp. Núm.: INT 2015/25  
 
En data 12 de novembre de 2015 el Ple va acorda aprovar les bases i fer el tràmit amb les entitats 
bancàries per a una segona ronda de contractació de pòlisses de tresoreria de màxim 1 any i fins a 
un màxim de 400.000,00 €, havent-se cursat a totes les oficines amb oficina a la comarca, atès 
que en el primer procediment, no es va aprovar la totalitat de l’import a concertar. 
 
Fins a la data de 23 de novembre de 2105, s’han rebut un total de 2 propostes, i es van obrir els 
sobres amb aquestes el dia 1 de desembre de 2015. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Concertar amb l’entitat Banco Popular Español SA, una operació de crèdit a curt termini 
amb les següents característiques: 
 
Núm. 1  Banco Popular Español S.A.  
Import   400.000,00 € 
Tipus interès  Eur + 0,49 % 
Revisió de tipus  Trimestral 
Comissions  Broker 0 
 Arrodoniment 0  
Comissió operació  Obertura 0 % 
 No disponibilitat 0      
 Fedatària: secretària Consell Comarcal 
Comissions d'operativa  Q34 – 0,30 
 Q19 – 0,20 
 Xecs/altres – 0 
 
Segon. Fer constar explícitament:  
 

a)  Que aquesta entitat compta amb Pressupost aprovat per a l'exercici actual. 
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b)  Que, abans i després de formalitzar aquesta operació, l'import concertat vigent per 
les d'aquesta naturalesa no supera ni superarà en cap moment el 30 % dels 
recursos liquidats per a operacions corrents de l'exercici de 2014. 

c)  Que la part disponible dels recursos afectats en garantia és suficient per atendre la 
devolució del capital i les despeses financeres que pot generar l'operació. 

 
Tercer.  Trametre informació del crèdit que es formalitzi a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en termini i forma regulats 
a la normativa vigent sobre tutela financera de les entitats locals. 
 
Quart. Facultar el Sr. Jesús Fierro i Rugall, president, amb DNI núm. 41078325-A, per tal que, en 
nom i representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual 
corresponent. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Lo cal  
 

12. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D ’ACTUACIONS VINCULADES 
A LA RECERCA, CONSERVACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI E TNOLÒGIC DE CATALUNYA: 
ADDENDA D'INCORPORACIÓ 
 

Exp. Núm.: CNV 2015/21 
 
En data 3 d’octubre de 2012, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, juntament 
amb d’altres entitats col·laboradores de l’Observatori per a la Recerca Etnològica a Catalunya van 
signar un conveni per a la realització d’actuacions vinculades a la recerca, conservació i difusió del 
patrimoni etnològic de Catalunya per al trienni 2012-2014.   
 
El Departament de Cultura ha mostrar l’interès en signar una addenda per a la incorporació de cinc 
nous ens locals al conveni, entre ells el Consell Comarcal de l’Alt urgell 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’addenda per a la incorporació del Consell Comarcal i altres quatre nous ens 
locals al Conveni per a la realització d’actuacions vinculades a la recerca, conservació i difusió del 
patrimoni etnològic de Catalunya, signat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, juntament amb d’altres entitats col·laboradores de l’Observatori per a la Recerca 
Etnològica a Catalunya 
 
Segon.  Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució al Departament de Cultura. 
 



 

 

 
13. DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE L’ESG LÉSIA DE SANT ANDREU DE 
LA QUERA 

Núm. exp. BCL 2015/2  
 
L’Ajuntament d’Estamariu ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de 
Sant Andreu de la Quera, titularitat del mateix ajuntament. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que l’església de Sant Andreu de la Quera està format per un conjunt 
d’estructures en estat més o menys ruïnós, arran del seu abandó des d’èpoques força 
endarrerides, però de caràcter destacable per la seva condició d’única església comarcal de tipus 
troglodític i per l’estil romànic del temple, que hauria tingut uns orígens força endarrerits com a 
monestir a cavall dels segles IX i X.  
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Andreu de la Quera. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament d’Estamariu. 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones  
 
14. PRORROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TELEASSIST ÈNCIA DOMICILIÀRIA 

 
Exp. Núm.: CPN 2013/3  

 
En data 31 de gener de 2014 es va signar el contracte per a la prestació del servei de 
teleassistència domiciliària a la comarca que el presta l’empresa Quavitae Servicios Asistenciales 
SAU, amb una vigència inicial de fins el 31 de desembre de 2015. 
 
La clàusula 4a. del Plec de condicions administratives i tècniques, aprovat pel Ple de data 
13/06/2013, preveu la possibilitat de pròrroga de fins a 3 anys, d’un en un, fins a un màxim de 
31/12/2018. 
 
Tenint en compte el disposat a l’article 23.2 del Real decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova la 
Llei de Contractes del Sector públic i al mateix plec de condicions. 
 
Per tot això, 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.  Aprovar la pròrroga del contracte del servei de teleassistència domiciliària amb l’empresa 
Quavitae Servicios Asistenciales SAU, fins al 31/12/2016, sense perjudici que es puguin acordar 
les dues pròrrogues restant. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’empresa prestadora del servei 
 

Comissió Medi Ambient i Sostenibilitat  
 
15. SOL·LICITUD PER A SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L'EDAR 2016 I SOL·LICITUD 
D'AJUT 

Exp. Núm.: SUB 2015/31  
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del Director de l’ACA, i obtenir els atorgaments de despesa  
per explotació i indirectes AF15000039 de data 31/07/2015 i AF15000063 de data 04/03/2015.   
 
Quan a la previsió de despeses ordinàries per a l’any 2016 es preveu seguir amb la reducció i 
contenció de la despesa que sigui estrictament indispensable per al bon funcionament del sistema 
de sanejament, incloent el manteniment de la despesa energia elèctrica, de la despesa en 
personal laboral, el manteniment general de l’EDAR de Montferrer i equips i de les 3 estacions de 
bombament (Arfa, Alàs i Aravell) i col·lectors en alta; la realització d’una partida de desconnexió 
d’aigües blanques de reg i les despeses indirectes mínimes indispensables. Resulta així la següent 
proposta d'explotació per a l'any 2016: 
 

Despeses directes, indirectes, reposició i millores de sanejament en 
l’àmbit del CCAU 

307.134,62 € 

 
S’informa que està pendent la liquidació definitiva corresponent a l’exercici 2016. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar l’atribució de l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a 
administració actuant per a l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2016.  
 
Segon.  Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 307.134,62 € més IVA, segons el desglossament 
previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR 
de Montferrer per al 2016. 
 
Tercer.  Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es tingui en compte l’establert al PSARU en 
relació a aquesta EDAR per formular la proposta tècnica i econòmica de la seva ampliació o 
remodelació, per poder atendre els municipis que es serveixen sense incompliments temporals a la 
sortida per trobar-se obsoleta a dia d’avui. 
 



 

 

 
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: 
 
 
16. CESSIÓ D’UN ESPAI PART D’AEROPORTS DE CATALUNYA  A LA ZONA DEL REC DELS 
4 POBLES PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN EQUIP DE TELECOM UNICACIONS 
 
La Sra. Camps explica la necessitat d’acordar aquesta cessió amb Aeroports de Catalunya perquè 
al final es necessita millorar les cobertures a una part del balcó del Pirineu i altres zones. 
 
El Sr. Barreda del grup de Candidatura de Progrés pregunta on és exactament aquest lloc. 
 
La Sra. Camps explica que és al TM de Montferrer, sota l’aeroport on hi ha una caseta de 
bombament propietat de l’aeroport i mostra la fotografia de la instal·lació, que no és al mateix 
aeroport sinó a sota. 
 
El Sr. Viaplana explica que també donarà cobertura a Arfa. 
 
ACORD 
CESSIÓ D’UN ESPAI PART D’AEROPORTS DE CATALUNYA A L A ZONA DEL REC DELS 4 
POBLES PER A LA COL·LOCACIÓ D’UN EQUIP DE TELECOMUN ICACIONS 

 
Exp. Núm.: SEC 2015/11  

 
El Consell Comarcal i l’Aeroports de Catalunya SL han arribat a un acord per a la cessió d’ús d’un 
espai a la parcel·la polígon 4 parcel·la 8 per la ubicació (prop del Rec dels 4 Pobles), i en el terme 
municipal de Montferrer i Castellbó, per a la instal·lació d’un equip de telecomunicacions de banda 
ampla amb els seus elements i amb el subministrament d’electricitat per tal de donar cobertura al 
nucli de Pla de Sant Tirs, Adrall, Arfa, Polígon de Montferrer i altres dins del terme municipal de 
Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbò i altres. 
 
La present cessió d’ús serà gratuïta i tindrà una durada de deu anys a comptar de la data de 
signatura del conveni i es podrà prorrogar la seva vigència, mitjançant dos períodes de 5 anys, 
cadascun d’ells, fins un màxim de vint anys.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Aprovar la cessió d’ús d’un espai a caseta existent ubicada a la parcel·la 8 del Polígon 4 
del terme municipal de Montferrer i Castellbó, per a la instal·lació d’un equipament de 
telecomunicacions amb els seus elements complementaris i amb els serveis i subministraments 
necessaris per a la prestació del servei. 
 
Segon.   Notificar aquest acord a Aeroports de Catalunya SL i a l’Ajuntament de Montferrer i 
Castellbó. 
 
 
17. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2015 : SUPLEMENTS I CR ÈDITS EXTRAORDINARIS 

Núm. exp. INT 2015/30  
 
Davant la necessitat d’atendre les despeses a sota relaciones, que no poden demorar-se fins a 
l’exercici següent i que no tenen consignació pressupostària, o la que hi ha és insuficient o no 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ampliable, caldrà tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb subjecció a 
les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a 
l’article 177.4 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. 
 
Suplements de crèdits: 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA

0110.91300 Amortització préstec Bankia 131,50

TOTAL ... 131,50  
 
Aquestes despeses es finançaran mitjançant Baixes en partides de despeses: 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA

9340.31004 Interessos operacions tresoreria -131,50

TOTAL ... -131,50  
 
Crèdits extraordinaris: 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA

4330.62300 Inversió utillatge TIF 15/16 12.100,00

9430.46700 Consorcis 1.000,00

3322.62300 Arxiu. Inversió utillatge 800,00

3322.62500 Arxiu. Inversió mobiliari 4.200,00

3322.62600 Arxiu. Inversió equips processos inf. 2.200,00

TOTAL ... 20.300,00  
 
Aquestes despeses es finançaran mitjançant Baixes en partides de despeses: 
 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DENOMINACIÓ QUANTIA

4330.22706 Des.empres. Estudis i treballs tècnics -12.100,00

9340.31004 Interessos operacions tresoreria -1.000,00

3322.22001 Arxiu. Desp.corrent premsa, revistes -5.000,00

3322.22606 Arxiu. Desp.corrent reunions, confer. -2.200,00

TOTAL ... -20.300,00  
 
Tenint en compte l’informe favorable de la comissió informativa de d  ata 09/12/2015, 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria simple dels membres, amb 11 vots a favor dels 
membres presents del grups de CiU i d’ERC, i 3 vots d’abstenció dels membres del grup de 
Candidatura de Progrés, s’acorda: 
 



 

 

Primer.  Aprovar les modificacions de crèdit amb les aplicacions pressupostàries i imports indicats, 
així com el seu finançament. 
 
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. 
 
Tercer.  Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
 
18. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES 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. 190 al 256 compresos entre els dies 9 d’octubre de 2015 fins la data d’avui. 
• Resolucions: núm. 52 a la 69 compresos entre els dies 6 d’octubre de 2015 fins la data 

d’avui. 
 
19.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa que es preveu una nova convocatòria d’ajuts FEDER els quals seran una mica 
diferents dels convocats fins ara, ja que només el podran demanar municipis de més de 20.000 
habitants i per tant a Lleida, d’entrada, només ho podria demanar la capital. Alhora però també es 
preveu que puguin ser sol·licitants les Diputacions i els Consells Comarcals, per tant s’haurà 
d’estar atent perquè aquest tren només passa un cop cada sis anys. 
Proposa dues línies, amb l’objectiu de presentar-se a les dues : 

- 1.- Camins a peu  i senders : fer-ne l’inventari amb un pla d’execució i de promoció, amb un 
màxim de 2.000.000 € per a tot el període. 

- 2. Biomassa : des del punt de vista de tanacar el cercle de la gestió, des del bosc al 
consum, amb un màxim de 1.000.000 € 

El finançament previst al FEDER és del 50 % (IVA exclòs) i per tant s’hauran d’establir convenis de 
cofinançament amb els altres ens de la comarca. 
 
El Sr. Parramon manifesta l’interès des de l’Ajuntament d’Organyà en el pojecte de camins, ja que 
des d’aquest ajuntament ja se n’està impulsant un. 
 
El president explicita que s’han de veure tots en conjunt i marcar prioritats i remarca que és molt 
bona tota la feina que ja estigui avançada. 
 
El Sr. Barreda demana si se sap el termini de presentació, essent respost pel president que encara 
no hi ha convocatòria. 
 
El Sr. Fiol demana qui redactaria el projecte. Respon la Sra. Camps, gerent, que s’ha de veure en 
concret, però que la primera part de creació de projecte s’ha de fer una anàlisi del què està fet per 
no partir de zero. 
 
El Sr. Fiol reflexiona sobre la promoció i la seva importància, essent respost pel president que és 
precisament això que li pot donar més valor afegit. 
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El Sr. Fiol comenta que segons quines actuacions es facin a més del projecte simple potser 
s’hauran de tramitar Plans especials urbanístics per tenir cobertura legal. 
 
La Sra. Fàbrega recorda que en les reunions d’alcaldes, i amb alcaldes pedanis també, que s’ha 
parlat d’aquests temes, sempre s’ha mostrat la voluntat de tirar endavant els temes dels camins. 
 
Pren la paraula el Sr. Viaplana i en referència al tema d ela biomassa manifesta que la intenció era 
muntar un sistema cooperatiu per cosir municipis amb bosc i municipis amb necessitats de 
consum. 
 
 
20.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Essent present a la sessió l’alcalde d’Oliana, Sr. Sala, aprofita l’avinentesa per desitjar un Bon 
Nadal a tothom. 
 
Pren la paraula l’alcalde de Coll de Nargó, Sr. Riera, s’afegeix a la felicitació del Nadal, a 
continuació pregunta pel Pla de camins comarcal, i les obres que s’ha aprovat, entenent que son 
per aquest any o bé si és per als propers 4, ja que a l’Ajuntament s’haurà de preveure. 
 
El president li respon que en aquest cas s’està trigant una mica perquè la Generalitat hi posi els 
diners, per tant aquestes obres serien per aquest any. 
 
La Sra. Vidal proposa que el Planning que es va fer dels camins s’expliqui als alcaldes nous. 
 
La Sra. Camps, gerent, explica que el Pla de camins com a tal és un document viu, i per tant si ara 
s’aprova un document pel 2017 ens podem trobar que no es pugui complir per manca de 
finançaments. El Pla marca prioritats que s’han de conjugar amb les disposicions pressupostàries. 
 
 
21.PRECS I PREGUNTES. 
 
El president, Sr. Fierro, pren la paraula i essent l’últim Ple de l’any vol manifestar l’agraïment per 
l’esperit de col·laboració i treball des de la constitució del nou mandat del Consell Comarcal, així 
com l’agraïment a la feina feta pels tècnics, i en la seva representació a la gerent i a la secretària 
presents a la sessió. Expressa també el desig que tothom tingui una entrada d’any el més positiva 
possible. 
 
 
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 
    
 


