
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2011/1 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 10 de febrer de 2011 
Durada:  de les 20:00 a les 21.30  hores 
Lloc:  sala d'actes del Consell Comarcal  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sr. Ventura Roca i Martí, vice-president segon 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vice-president tercer 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Òscar Ordeig Molist, conseller 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Joaquim Pascuet Mollet, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Il.lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 
 



S’incorporen durant la sessió: 

Sr. Marc Porta Fàbregas 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall 
 

 

Ordre del dia  
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Conveni d'Adhesió al protocol de cooperació amb els ajuntaments per a la redacció del Pla 
d'assistència i suport en matèria de protecció civil. 

3. Aprovació del Pressupost general 2011 i plantilla de personal. 
4. Oferta pública d'Ocupació 2011. 
5. Bestreta reintegrable Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya: ratificació Decret. 
6. Préstec Consorci Alt Urgell XXI: ratificació de Decret. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

7. Conveni amb l'Agència Catalana de Consum per la coordinació de les actuacions en matèria 
de consum 2011. 

8. Conveni amb l'Associació Plataforma cultural i de lleure GR3 per a la realització del cicle de 
cantautors i música folk. 

9. Sol·licitud d'execució urgent del projecte "Condicionament, eixamplament i millora de la C-14, 
tram Organyà-Montant de Tost" al Departament de Territori i Sostenibilitat. 

10. Declaració de BCIL de l'Església de Sant Esteve de Bar. 
11. Declaració de BCIL de l'Església de Toloriu. 
12. Declaració de BCIL  de l'Ermita de Santa Maria de Feners. 
13. Declaració de BCIL de l'Ermita de Santa Fe. 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

14. Conveni amb els ajuntaments de la comarca per la borsa d'urgències socials. 
15. Sol·licitud del Protocol addicional pel Contracte-Programa 2011 amb el Departament de 

Benestar Social i Família. 
16. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell pel servei d'estrangeria. 
17. Nomenament d'un representant al Consorci d'Atenció a les Persones. 

 
18. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
19. Informes de Presidència. 
20. Torn obert de paraules als alcaldes. 
21. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
Abans d’iniciar el desenvolupament de la sessió amb els punts de l’ordre del dia, el president 
explica que s’havien presentat dues mocions, una per part dels grups del PSC-Progrés sobre el 
compliment i desplegament de la Llei de Vegueries i una per part del grup de CiU sobre la Llei de 
Vegueries i que havia previst incloure-les per urgència però que no es farà perquè s’han presentat 
escrits de retirada d’aquestes propostes. 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  
 

2.CONVENI D'ADHESIÓ AL PROTOCOL DE COOPERACIÓ AMB E LS AJUNTAMENTS PER A 
LA REDACCIÓ DEL PLA D'ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈR IA DE PROTECCIÓ CIVIL. 
 
El president presenta la proposta del Protocol de cooperació amb els ajuntament que al final pretén 
que es constitueixi una taula de coordinació comarcal. 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC anuncia el vot a favor dels membres del seu grup i diu que aquest 
protocol no exclou els plans locals de cada municipi per la seva problemàtica específica. Afegeix 
en relació a les mocions presentades el fet que ho eren fora de termini per aquesta sessió. 
 
El president agraeix el vot a favor expressat i pel que fa a les mocions presentades explica que tots 
sabien que estaven fora de termini. 
 

Núm. exp. CNV 2011/6 
 
APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI DE PROTOCOL DE COOPERA CIÓ PER LA REDACCIÓ 
D’UN PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT DE PROTECCIÓ CIVIL 
 
El Consell Comarcal va sol·licitar un ajut per a la redacció del Pla d’Assistència i Suport de 
Protecció Civil a l’Alt Urgell dins la convocatòria de la Ordre IRP/335/2010 de 7 de juny i que ha 
estat concedit per Resolució IRP/3980/2010 per import de 4.000,00 €. 
 
L’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya preveu la necessitat d’establir una organització 
logística de suport i assistència a l’actuació municipal en matèria de protecció civil per a la 
consecució de les finalitats bàsiques de la Llei i a aquests efectes preveu la creació d’un 
instrument com a pla de suport als Alcaldes/esses que exerceixen les funcions de direcció i 
comandament superior.  
 
Amb l’aprovació del protocol de cooperació es pretén també constituir una taula de coordinació 
comarcal per emergències. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda proposar al Ple 
el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el Conveni de protocol de cooperació per la redacció d’un pla 
d’assistència i suport de protecció civil i proposar-ne l’adhesió a tots els ajuntaments de la 
comarca. 
 



Segon.  Notificar aquest acord als ajuntaments de la comarca amb la tramesa del conveni per a la 
seva aprovació i signatura. 
 

 
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2011 I PLANTILL A DE PERSONAL. 
 
El president dona la paraula al gerent, Sr. Porta Colom, qui explica el resum del contingut del 
pressupost per a l’exercici 2011 i la plantilla de personal. En primer lloc fa una exposició de la xifra 
total del pressupost elaborat en base a la preliquidació de l’exercici 2010 i segons la relació de 
convenis signats i ajuts pels ens locals, Diputació i ajuntaments, i per la Generalitat, fent el seu 
buidatge i aplicació per capítols. A continuació fa l’exposició del contingut del pressupost amb un 
resum per capítols de despesa ordinària del que destaca: pel que fa al capítol 1 una disminució 
global del 17%, que d’entrada bé donada pel traspàs de personal al Consorci d’Atenció a les 
Persones i pel fet que alhora s’han consignat nous llocs de treball com el tècnic d’igualtat, el tècnic 
de promoció i el personal del programa Suma’t i dels plans d’ocupació. Pel que fa al capítol 2 
explica que s’ha consignat una dotació que incrementa  en el 6% la despesa corrent i s’ha procurat 
mantenir la dotació pels serveis existents. En relació al capítol 3, explica que ha tingut un 
increment important fruit dels préstecs signats per fer front a obres d’inversió i a l’increment de la 
disposició de les pòlisses de tresoreria. Pel que fa al capítol 4 s’ha produït un increment important 
del 40% fruit de la transferència de despesa corrent per sous i altres programes que s’ha de fer al 
Consorci d’Atenció a les Persones i a altres entitats en què es participa de les quals en fa una 
relació. 
 
Pren la paraula el president, Sr. Jesús Fierro,  i en primer lloc pel que fa a la xifra total exposa que 
es posa a consideració del plenari un pressupost de 10,3 milions d’euros i que representa un 20% 
de contenció pressupostària respecte el de l’any anterior, sobretot contenció pel que fa a la 
despesa mantenint els serveis i apostant de forma clara pel desenvolupament de programes de 
promoció de l’ocupació. Pel que fa a els inversions explica que s’han abaixat perquè la voluntat 
clara és la de fer un salt qualitatiu en la xarxa de camins i per aconseguir aquest objectiu explica 
que ja s’ha concertat entrevista amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat en vistes a la signatura 
del conveni de camins de l’Alt Urgell. Pel que fa a les inversions exposa que s’ha de tenir en 
compte un aspecte important com és el cost financer, és a dir els interessos a pagar, que seran 
d’un import aproximat de 35.000€, per préstecs per fer inversions que primer s’han de pagar per 
poder-les justificar i que després ens paguin les subvencions. Remarca també el manteniment de 
programes d’àmbit social amb la novetat important que seran gestionats pel Consorci d’Atenció a 
les Persones. Manifesta que vol posar de relleu que un dels objectius dels pressupost ha estat la 
contenció de la despesa corrent, que sense comptar els programes nous que s’incorporen als 
pressupostos del 2011, hi hauria una disminució del 5%. Pel que fa als nous programes remarca 
que l’aposta més important va adreçada a la promoció de l’ocupació, amb la lluita contra l’atur i la 
creació d’ocupació,  i a la promoció del territori, que es concreta bàsicament en programes com : 
treballs silvícoles per import de 90.000€, plans d’ocupació per import de 58.000€, programa 
d’innovació turística amb 77.000€ i el programa Suma’t amb 110.000€, destacant també l’aposta 
per la creació d’un centre especial de treball a través de la Fundació Integra i també la inversió de 
l’empresa pública IAUSA en la creació de l’empresa Enerforest per gestionar la futura planta de 
biomassa que permetrà revaloritzar el nostres boscos i crear llocs de treball a la comarca. En 
resum afirma que el pressupost està adaptat al context econòmic actual, té la voluntat de mantenir 
la prestació de serveis principalment en l’àmbit social, presegueix continuar treballant per invertir 
en la millora d ela xarxa de camins de la comarca i aposta pel foment de l’ocupació essent per tots 
aquests factors que demana el vot favorable a totes els grups. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, pel grup del PSC, i en primer lloc fa una reflexió sobre el fet que avui 
aquest punt i aquest Ple serà que tindrà més contingut en el que queda de legislatura, i, per tant, 
vol fer també una valoració política i una de tècnica de tot aquest període. Explica que quan es 
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mira el pressupost i es compara amb els anys anteriors i amb els recursos que hi ha es veu que no 
hi ha un projecte definit. Les actuacions son molt condicionades pels programes de la Generalitat i 
alguns no deixen marge de maniobra. No és un pressupost adaptat a la crisi doncs i algunes de les 
subvencions si la Generalitat no hagués tret el programa concret no hi serien i per tant creuen que 
aquest pressupost té la mateixa inèrcia dels últims anys que no sabem on ens porta. Concreta 
aspectes com el fet que s’encomanés un projecte de dinamització econòmica el 2007 i que encara 
no s’ha presentat i el mateix amb l’estudi dels llocs de treball, l’Agenda 21 i el Pla turístic. Creu que 
els estudis han de servir per alguna cosa i no per ser una finalitat en sí mateixos. Posa per 
exemple el Pla turístic i es pregunta què passarà quan s’obri la oficina de turisme del carrer Major, 
es pregunta si s’hi traslladarà la gent d’aquí i què hi guanya la gent de la comarca. Pel que fa al 
pressupost i a les accions reflexiona sobre el fet que hi ha un conglomerat d’entitats en què es 
participa i que de les que no  n’estan informats, no saben què passa als consorcis, i no només el 
Consorci d’Atenció a les Persones, en el que si hi participen i se’ls convoca de tant en tant, i posa 
per exemple el Consorci Alt Urgell XXI. Pel que fa a la direcció del Consell i els seus òrgans creu 
que s’han d’adaptar i s’ha de reflexionar i veure els recursos que hi ha, doncs el 2007 deien el 
mateix sense crisi i ara el 2011 estem igual. Puntualitza els reptes de futur que s’haurien de tenir 
en compte i que en primer lloc haurien de prioritzar el suport als ajuntaments com a filosofia i avui 
en dia encara més per les dificultats que tenen, afirma que hi hauria d’haver menys binomi Consell 
– Ajuntament de la Seu, i dirien més , fins i tot seria una bona fórmula plantejar-se que el president 
del Consell no fos de l’Ajuntament de la Seu, com en el seu dia va ser d’Oliana. En segon lloc 
reclama un posicionament turístic. En tercer lloc reclama suport als serveis socials i entén que 
reduir els ajuts a menjadors un 30% perquè la Generalitat deixa de fer l’aportació extraordinària no 
és un bon camí. En quart lloc creu que s’ha d’apostar pel foment de l’ocupació i la promoció 
econòmica. En cinquè lloc per les energies renovables, a més a més de la biomassa, recuperant 
les inversions en plantes fotocoltaiques que han desaparegut i mirant la geotèrmica. Pel que fa a la 
inversió prevista, creu que si es treu el Pla d’Obres i Serveis, és pràcticament nul·la, i fa una 
reflexió sobre el Pla de Camins que estava previst entre 1 i 1,2 milions d’euros i que ara s’aguanta 
amb pinces, de tal manera que si no es tira endavant no hi haurà cap inversió. En relació a les 
tecnologies de la informació i les comunicacions no es contempla cap inversió i el mateix passa 
amb la nova EDAR que no està quantificada al pressupost. Pel que fa a serveis socials s’ha reduït 
un 14 %  i pel que fa al servei de SAT dels ajuntaments es mantenen les proporcions de les 
aportacions dels ajuntaments al 30% i del 9% del Consell.  
Pel que fa a les obres d’ampliació del Consell aquest any no hi és però es consignen 70.000,00€  i 
s’han deixat de demanar altres ajuts a dinamització territorial per gastar-los en totxo a l’ampliació 
igual que el Pla d’obres de tal manera que s’han deixat de fer altres coses. 
Entén que en aquest pressupost hi ha poc i poc definit i no és el que necessita la comarca i 
programes com el Suma’t s’han fet perquè per sort la Generalitat l’ha tret de la màniga a última 
hora i ens hi hem acollit. Els projectes tiren endavant per les idees i per les persones i aquest cas 
binomi no hi ha idees noves i les persones ja porten 28 anys i no hi ha la il·lusió dels que 
començen, essent per tot això que anuncia el vot en contra dels grup del PSC tant el pressupost 
com a la plantilla. 
 
El president, Sr. Jesús Fierro, respon que hi ha coses que no pot contestar perquè estan al debat 
de cada any però manifesta que saben on van , tenen les idees clares i tenen interès. Explica que 
part dels problemes dels Consells comarcal és que els diners dels que disposen son finalistes i 
moltes vegades si fallen les subvencions cauen els projectes. Pel que fa als camins l’objecte és 
intentar que la feina feta al Consell Comarcal i al Consell d’Alcaldes es pugui donar continuïtat i 



tirar endavant. Pel que fa al pressupost entén que és una previsió definida i està molt clar el que es 
va a buscar : treballar per la lluita contra l’atur i a favor de l’ocupació i per això s’han acollit al 
programa Suma’t. Podrien no haver-s’hi acollit però s’ha fet la feina i creu que és bona per la 
comarca. Explica també que ahir mateix hi va haver una reunió amb alcaldes pedanis per parlar de 
la biomassa i creu que és una feina important a favor de la comarca, doncs la planta de biomassa 
valoritza una matèria pròpia i genera llocs de treball, i creu que tirarà endavant tot i que els 
recursos siguin pocs i la orografia complicada. Insisteix en el fet que el Centre especial de treball 
que es vol crear necessita de la complicitat de l’Ajuntament de la Seu per tenir feina i recorda que 
entre l’1,75% i el 2,25% de la població tenen problemes d’integració i per tant és un tema important 
i no es pot dir que no s’ha fet res. Creu que el pressupost si que està adaptat a la crua i 
complicada realitat. Tant des dels ajuntaments com des del Consell i des de l’empresa privada s’ha 
d’intentar superar els  reptes, i el consell ho fa des de les seves possibilitats. Sembla que el govern 
de la Generalitat aposta pels consells comarcals i des del govern d’aquest consell se segueix 
apostant per la comarca. 
 
El Sr. Ordeig en torn de rèplica manifesta que no tot s’ha fet malament però es pot millorar bastant, 
es poden fer més i millor les coses. A part dels programes que venen donats, la forma 
d’administrar els recursos i el procediment es pot fer millor. Algunes coses de les que es van 
queixar al principi de la legislatura s’han reorientat i entén que les bones idees s’han d’agafar, però 
falta una reflexió prèvia. El govern del Consell Comarcal és complicat perquè tothom té feina al seu 
ajuntament però si realment no hi hagués marge de maniobra no hi serien. Si no s’hagués fet el 
projecte de la planta de biomassa i el Centre especial de treball el seu discurs seria molt més dur, 
entén que per aquest projecte el plantejament és bo perquè s’aporta pel que ens diferencia i 
aprofita els recursos que tenim. Pel que fa al pressupost que diuen que baixa el 20% però es 
mantenen els assessors i es baixen els ajuts de menjador quan tothom està apujant les partides de 
serveis socials. Expressa que hi ha dubtes sobre com es gasten i com es justifiquen les despeses 
dels òrgans de govern. Fa una reflexió sobre el binomi Ajuntament de la Seu i  Consell Comarcal i 
manifesta que és bo que es relacionin correctament i que el problema ve quan aquesta relació va 
en detriment dels pobles petits i posa per exemple les obres a l’edifici de les Monges i les obres 
d’ampliació del Consell Comarcal, fent esment que quan hi ha bonança no es nota tant, però ara 
s’ha d’estar pels pobles, treballant més i millor. Els preocupa que a vegades sembla que al Consell 
Comarcal s’hi va a fer coordinació del partit polític i que no és un punt de trobada i assistència als 
ajuntaments i es barregen massa coses, potser a causa dels anys que es porta al càrrec. Creu que 
hi hauria d’haver alternança política. Creu que en aquests anys no hi ha acabat d’encertar i per 
mostra posa per exemple el tema de la gossera, que abans era un projecte estrella i que ara 
resulta que és un problema. 
 
El president, Sr. Jesús Fierro, pren la paraula per respondre i en primer lloc pel que fa a la gossera 
explica que no és el primer cop que els alcaldes manifesten que no poden fer front al seu cost i 
que el problema hi és des del primer dia en què es va aprovar una llei sense acompanyament 
pressupostari. Pel que fa a les reunions de coordinació comarcals explica que es fan els dimarts al 
matí per gestionar la institució i afirma i assegura que les relacions del Consell Comarcal amb 
l’Ajuntament de l’a Seu no van en detriment dels pobles petits. En relació als ajuts de menjador 
escolar explica que s’ha pressupost el que està previst que pugui arribar des de la Generalitat i que 
alhora s’han parlat amb els tècnics comarcals i sembla que la partida serà suficient. També afirma 
que s’alegra que alguna cosa hagin trobat ben feta com el tema de la biomassa i el centre especial 
de treball, i explica que s’han fet coses amb el CAPIT, amb l’assistència jurídica als ajuntaments, 
amb el Consorci d’Atenció a les Persones i tants d’altre i repeteix que s’alegra que com a mínim 
alguna cosa sembla que han fet bé i s’ha dit. Entén el vot negatiu si no comparteixen el contingut al 
pressupost però manifesta que s’ha d’entendre que s’ha fet una aposta que prioritza projectes. 
 
S’incorporen a la sessió abans de la votació els Srs. Marc Porta i Ramon Fierro 
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Núm. exp. INT 2010/86 

 
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2011 I PLANTILLA D E PERSONAL 
    
Es presenta l’avantprojecte de pressupost 2011 i vist el pressupost presentat i discutit. 
 
Atesos els informes favorables de la Comissió informativa de Governació, Finances i Cooperació 
Municipal de 1 de febrer d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 500/1990, de 20 de abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 12 consellers presents dels 
grups de CiU i d’ERC i els vots en contra dels 5 consellers presents del grup del PSC-Progrés, 
s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2011, integrat per:  
 

A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de despeses: 
 

ESTAT D'INGRESSOS   IMPORT 

CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)   149.093,50 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)   4.767.527,77 

CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)   5.000,00 

CAPITOL 7 (Transferències de capital)   5.380.012,86 

CAPITOL 8 (Actius financers)   0,00 

CAPITOL 9 (Passius financers)   0,00 

TOTAL ESTAT D'INGRESSOS   10.301.634,13  

   

ESTAT DE DESPESES   IMPORT 

CAPITOL 1 (Despeses de personal)   1.470.238,05 

CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis)   2.372.941,63 

CAPITOL 3 (Despeses financeres)   55.518,50 

CAPITOL 4 (Transferències corrents)    992.659,16 

CAPITOL 6 (Inversions reals)   1.781.839,31 



CAPITOL 7 (Transferències de capital)   3.601.173,55 

CAPITOL 8 (Actius financers)   0,00 

CAPITOL 9 (Passius financers)   27.263,93 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES   10.301.634,13  
 
 
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT URGELL SA, 
amb el següent resum:  
 

PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 
  

CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 298.951,46 € 
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 451.156,97 € 
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 600,00 € 

TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS  750.708,43 € 
  
 
 

PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 
  

CAPÍTOL 1. Despeses de personals 337.776,36 € 
CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis 412.332,07 € 
CAPITOL 3. Despeses financeres 600,00 € 

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 750.708,43 € 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 2010. 
 
Tercer.  Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de la 
corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que 
determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat 
per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol, i integrada per:  
 

PLANTILLA  DE PERSONAL – Consell Comarcal 
Denominació del Escala-sub.       

lloc de treball Requisits Grup  Places  Vacants  
Alt càrrecs     
Càrrecs electes Llei 6/1987   1   
Personal eventual     
Gerent Llei 6/1987 A1/A2 1   
Assessor especial Assessor A1/A2 2   
Personal funcionari     
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assistència tècnica SAT H.N. sec-int. A1 2 1 
T. Gestió Econòmica-Tresorer Ad. esp. tèc. A1/A2 1   
Arquitecte tècnic Ad. esp. tèc. A2 1   
Servei assistència tècnica SAT H.N. sec-int. A2 2   
T. consum i ensenyament Ad. Especial A2 1   
Administratiu Ad. general Ad. General C1 1   
Personal laboral permanent     
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Tècnic superior Llicenciatura específica A1 3 2 
Tècnics de grau mig Diplomatura especifica A2 6   
Administratius BUP / FP2 C1 6 1 
Auxiliars administratius Graduat esc. C2 3 1 
Serveis auxiliars Certificat esc. AP 2   
Personal laboral  no permanent      

Tècnics superior Llicenciatura A1 2   
Tècnics de grau mig Dipl. especif. A2 5 1 
Administratius BUP / FP2 C1 4 1 
Auxiliar administratiu Graduat esc. C2 1   
 TOTAL  46 9 

 
 
Plantilla : personal laboral IAU,SA  
 
Orgànic  Denominació  Grup  Places  Vacants  Observacions  
GENERAL Gerent A 1 1 Nomenament gerent 

consell 
EDAR Director tècnic EADR A2 1 1 Assignat Tècnic consell 
 Operaris manteniment E 3 -  
TELECOMUNICACIONS Tècnic projectes A2 1 -  
 Administratiu gestió C1 1 -  
CUINA CENTRAL Cuiners E 4 -  
 Neteja E 3 -  
 Xofer càtering E 1 -  
 Monitors menjador E 6 -  
EDUCACIÓ Monitors transportats E 2 -  
 Monitors 6a. Hora E 8 -  
TRANSPORT ADAPTAT Transportista E 1 -  

 TOTAL ...   30 2  
 
Quart.  Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que estableix 
l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació 
amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el ben entès que, de no produir-se reclamacions, 
el pressupost es considerarà definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte 
de prosseguir els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè.  Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i trametre'n una còpia 
certificada a la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio de Administraciones 
Públicas, i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat. 
 
 
4. OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2011. 

Núm. exp. PER 2011/1 
Oferta pública d'Ocupació 2011 



 
Per a l’exercici 2011, les places vacants de les quals es fa l’oferta, i que es troben degudament 
dotades en el pressupost comarcal vigent són les següents: 
 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ - ANY 2011   

     
Denominació del Escala-sub.       

lloc de treball Requisits Grup Places Vacants 
     
Personal funcionari     
Secretari general H.N. secret. A1 1 1 
Interventor H.N. interv. A1 1 1 
Servei assistència tècnica 
SAT H.N. sec-int. A1 2 1 
     
Personal laboral     
Tècnics superior Tècnic d'administració general A1 3 1 

Administratius 
Administratiu Administració 
Gral. C1 6 1 

 
Atès el que disposa l’article 285 del Decret Legislatiu 1/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 56 i següents del Reglament de 
personal al servei dels ens locals, que estableixen la necessitat d’aprovar prèviament l’oferta 
pública d’ocupació per a poder convocar les proves selectives d’accés a les corresponents 
vacants. 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d’ocupació pública per a l’any 2011, les places vacants 
de les quals es fa oferta es troben degudament dotades en el pressupost comarcal vigent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 12 consellers presents dels 
grups de CiU i d’ERC i el vot d’abstenció dels 5 consellers presents del grup del PSC-Progrés, 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per al personal al servei d'aquest Consell Comarcal, que 
inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56 i 
següents del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del personal al servei dels ens 
locals, al BOP i al BOE. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents que siguin 
necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè trameti comunicació dels 
mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas, i una còpia de l'oferta a la Direcció General 
d'Administració Local. 
 
 
5. BESTRETA REINTEGRABLE CONSORCI GAL ALT URGELL CE RDANYA: RATIFICACIÓ 
DECRET. 
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El President del Consell Comarcal, en data 31 de gener d’enguany, ha dictat el Decret de 
Presidència 6/2011, que ha estat informat favorablement per la Comissió informativa de 1 de febrer 
de 2001, el tenor literal del qual és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 6/2011 

Núm. expd.: INT 2011/6 

BESTRETA REINTEGRABLE CONSORCI GAL ALT URGELL CERDA NYA 

 
MOTIVACIÓ:  
 
El Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya, entitat que gestiona el Programa Leader, té pendent de cobrar de la 
Generalitat de Catalunya les mensualitats de despesa de gestió del mesos de novembre, desembre i gener.  
 
Donada la conjuntura financera actual, provoca que les entitats locals tinguin problemes per contractar amb 
entitats financeres operacions de tresoreria, essent necessari suport financer d’entitats integrants del 
consorci. 
 
Per tant,   
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Concedir una bestreta reintegrable al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya de 7.000,00 € per cobrir 
temporalment el desfasament de tresoreria fins que el consorci rebi els ingressos corresponents. 
 
Segon.  Ratificar aquest acord en el proper Ple.” 
 
ACORD: 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda proposar al Ple el 
següent acord: 
 
Primer.  Ratificar el Decret 6/2011, de 31 de gener, d’atorgació de bestreta reintegrable de 
7.000,00 € al Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya. 
 
 
6. PRÉSTEC CONSORCI ALT URGELL XXI: RATIFICACIÓ DE DECRET. 
 
El Sr. Ordeig pel grup del PSC manifesta que aquest és un import molt important i que no es 
visualitza què està fent ara el Consorci que no té personal i per tant no entén la finalitat de fer-ho 
així. Entén que pel que fa a aquest Consorci s’ha de dinamitzar o eliminar. 
 
El president explica que no es volien crear tants ens i que la creació del Consorci Alt Urgell 
Cerdanya va ser forçada pel DARP per a la gestió del nou programa Leader i que la intenció que hi 
havia era que hagués continuat el CAU XXI. De totes maneres exposa que el Consorci Alt Urgell 
XXI (CAU XXI) ha de continuar per atendre el seguiment i control de les accions subvencionades 
durant cinc anys 
 



 
PRÉSTEC CONSORCI ALT URGELL XXI: RATIFICACIÓ DE DEC RET 
 
El President del Consell Comarcal, en data 28 de desembre de 2010, ha dictat el Decret de 
Presidència 166/2010,  el tenor literal del qual és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 166/2010 

Núm. expd.: INT 2010/91 

Préstec Consorci Alt Urgell XXI 
 
MOTIVACIÓ: 
 
El Ple del Consell Comarcal de 14 d’octubre va preveure la prestació de suport financer al Consorci Alt Urgell 
XXI, per l’execució del projecte “Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu – CETAP”, motivat pel retard 
de cobrament de les subvencions referides a aquesta inversió. 
 
A data d’avui, el Consorci té pendent de justificar certificacions d’obra per import de 171.008,82 €, import que 
ha de transferir al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, entitat executora de l’actuació. Aquesta inversió està 
100% finançada per la Unió Europea (FEDER), la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Enguany i motivat per la crisi econòmica, hi ha dificultats per l’accés de les entitats locals al finançament 
bancari, pel que es fa necessari el suport financer de les entitats que formen part del consorci. 
 
Per tant, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Concedir un préstec reintegrable al Consorci Alt Urgell XXI de  171.008,82 euros per cobrir 
temporalment el desfasament de tresoreria fins que el consorci rebi les subvencions finançadores de la 
inversió.  
 
Segon.  Ratificar aquest acord en el proper Ple.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 12 consellers presents dels 
grups de CiU i d’ERC i el vot d’abstenció dels 5 consellers presents del grup del PSC-Progrés, 
s’acorda: 
 
Primer.  Ratificar el Decret 166/2010, de 28 de desembre, d’atorgació de préstec reintegrable de 
171.008,82 € al Consorci Alt Urgell XXI. 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 
7.CONVENI AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM PER LA C OORDINACIÓ DE LES 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM 2011. 

Núm. exp. CNV 2011/5 
 
Per Acord de Govern, de data 2 d’abril de 2002, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té delegades 
competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques inspectores i campanyes 
de control, per part de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest mateix acord preveu que tant la pròrroga anual de la delegació de competències com la 
concreció dels procediment, tasques i mitjans per a l’exercici de les funcions delegades i el 
finançament corresponent s’ha de realitzar mitjançant la signatura d’un conveni. 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
Per tot això, el Consell Comarcal està interessat en la signatura d’un conveni amb l’Agència 
Catalana de Consum atès que és del tot necessari instrumentar la pròrroga fins el 31 de desembre 
de 2011 de la delegació de competències aprovada pel Govern en les matèries de consum 
anteriorment indicades i concretar la coordinació de les actuacions i la dotació econòmica per a 
portar-les a terme i que es quantifica en 41.322,00 € sobre un pressupost estimat de 65.726,49. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de 1 de febrer d’enguany. 
 
Vist l’establert als títols VI i XII 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 el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i que 
fixa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que se li deleguin d’acord amb la 
legislació de règim local, 
  
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de Consum que regula la 
coordinació de les actuacions en matèria de consum. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de Consum. 
 
 
8. CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ PLATAFORMA CULTURAL I D E LLEURE GR3 PER A LA 
REALITZACIÓ DEL CICLE DE CANTAUTORS I MÚSICA FOLK. 
 

Núm. exp. CNV 2011/4 
El president proposa que es retiri el punt de l’ordre del dia i així s’acorda. 
 
 
9. SOL·LICITUD D'EXECUCIÓ URGENT DEL PROJECTE "COND ICIONAMENT, 
EIXAMPLAMENT I MILLORA DE LA C-14, TRAM ORGANYÀ-MON TANT DE TOST" AL 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. 
 
El president explica que s’ha rebut de l’Ajuntament d’ Organyà una moció aprovada pel Ple 
d’aquest ajuntament en què es demana la priorització d’un tram en les inversions a fer per la 
Generalitat i els sembla just que sigui així. 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC manifesta que li donaran suport tant pel fet que ho demana un 
ajuntament com perquè és el tram més complicat i alhora considera que en temps de crisi potser 
és millor no actuar dins els nuclis per ajudar a la seva vida econòmica. 
 

Núm. exp. PRS 2011/1 
 
Moció de sol·licitud com a prioritari el projecte d e Condicionament, eixamplament i millora 
de traçat de la carretera C14 PK 163+200 al 165+520  .  Tram Organyà-Montant de Tost. 
 



En data 13 de gener s’ha rebut de l’Ajuntament d’Organyà certificat de l’acord del Ple d’aquest 
Ajuntament pel qual es demana al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que fixi 
com a prioritària l’execució del projecte de Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora 
de traçat. Carretera C-14, PK 163+200 al 165+520. Tram Organyà - Montant de Tost ( Fígols –
Alinyà) ( Clau: EI/IA– AL-05037” i que alhora demana el suport del Consell Comarcal i dels 
Ajuntaments veïns. 
 
Atès que, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques es va comprometre, mitjançant el 
Secretari de Mobilitat, a l’execució conjunta de condicionament global de la carretera C-14( variats 
de Ponts, d’Oliana, de Coll de Nargó i d’Organyà. Així com l’execució de la millora de traçat amb el 
túnel dels Tres Ponts. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de 1 de febrer d’enguany 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Recolzar l’acord adoptat per l’Ajuntament d’Organyà per demanar al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que, fixi com a prioritari el projecte de Millora general. 
Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14, PK 163+200 al 165+520. Tram 
Organyà - Montant de Tost ( Fígols –Alinyà) ( Clau: EI/IA– AL-05037), que en redacti el projecte 
executiu, es liciti el contracte i s’executi l’obra, amb la màxima urgència i el mínim temps possible 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Organyà, a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà i al 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
 
10. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE  DE BAR. 

Núm. exp. BCL 2010/33 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ Església de Sant 
Esteve de Bar, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
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 és un temple paradigmàtic de la tipologia d’esglésies en planta 
central de l’estil barroc comarcal, amb una reeixida cúpula que organitza tot l’espai, que el temple 
concentra les funcions de parroquial d’una forma ininterrompuda des del segle X i que el seu esvelt 
campanar de torre adossat fa d’aquest edifici el principal referent visual del poble de Bar. 
 
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 a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Esteve de Bar. 
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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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament del Pont de Bar. 
 
 
11. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE TOLORIU. 

Núm. exp. BCL 2010/34 
 
El Bisbat d’Ugell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ Capella del Roser de 
Toloriu, titularitat del Bisbat d’Ugell. 
 
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 es tracta d’una manifestació de la devoció popular del Roser, força 
arrelada a la comarca de l’Alt Urgell, així com la presència de tot un complet programa pictòric del 
segle XVII a la seva coberta de fusta, d’un fort regust popular i d’una importància testimonial de 
primer ordre per al poble de Toloriu.  
 
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 a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local la capella del Roser de Toloriu. 
 
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 al Bisbat d’Ugell i a l’Ajuntament del Pont de Bar. 
 
 
12. DECLARACIÓ DE BCIL  DE L'ERMITA DE SANTA MARIA DE FENERS. 

Núm. exp. BCL 2010/37 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ermita de Santa Maria 
de Feners, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 



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 es tracta d’una plasmació de la devoció popular de la comarca de l’Alt 
Urgell, plasmada en un rosari de capelles de dimensions reduïdes en les quals s’hi celebren aplecs 
populars, així com el seu caràcter d’obra romànica i l’existència i conservació d’una talla romànica 
de fusta originària d’aquest temple. 
 
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 a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’ermita de Santa Maria de Feners. 
 
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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Valls de Valira 
 
 
13. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ERMITA DE SANTA FE. 

Núm. exp. BCL 2010/36 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ermita de Santa Fe 
d’Organyà, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
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 es tracta d’una plasmació de la devoció popular de la comarca de l’Alt 
Urgell, plasmada en un rosari de capelles de dimensions reduïdes en les quals s’hi celebren aplecs 
populars, així com els seus orígens romànics i la seva condició de referent visual de tota la rodalia. 
 
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 a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’ermita de Santa Fe d’Organyà. 
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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 al Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament d’Organyà. 
 

Comissió d' Atenció a les persones  

 
14.CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER LA  BORSA D'URGÈNCIES 
SOCIALS. 
 
El president dona la paraula al gerent per a la presentació del contingut de la proposta. 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, explica que el juliol de l’any 2009 es va aprovar el primer conveni que 
ha estat vigent fins a 31 de desembre de 2010. Explica que l’any 2010 no s’ha hagut de necessitar 
els diners dotats en el conveni perquè des del Departament d’Acció Social i Ciutadania es va dotar 
una fitxa nova en el contracte programa per atendre aquestes necessitats. No obstant es proposa 
renovar el conveni amb els ajuntaments per l’import previst en el primer conveni perquè no se sap 
encara si el contracte programa d’enguany podrà atendre aquesta despesa. 
 
El Sr. Ordeig pel grup del PSC manifesta que estan d’acord en aquests temes tot i que l’import que 
si consigna els sembla insuficient ja que si tots els ajuntaments s’hi adherissin foren 5.000€ i quasi 
que no val la pena fer-ho d’aquesta manera. 
 
El president explica que en aquest conveni no hi ha l’Ajuntament de la Seu que ja té consignació i 
bossa d’urgències socials pròpia. Pel que fa als imports inicials manifesta que si s’hagués 
d’ampliar per manca de diners es proposaria de fer-ho. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2011/1 
 
Aprovació del conveni amb els ajuntaments de la com arcal per a la borsa d’urgències 
socials. 
 
Davant de la situació de crisi econòmica general i la seva afectació directa a famílies de la 
comarca, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va crear la primera bossa extraordinària d’ajuts socials 
i des dels Serveis Socials Bàsics per acord del Ple de 30 de juliol de 2009 i es va aprovar el 
Conveni amb els Ajuntaments de la comarcal per assolir una major dotació i que ha estat vigent 
fins al 31 de desembre de 2010. 
 
Per a l’any 2011 es valora com a necessària la con continuïtat d’aquesta borsa per atendre 
necessitats social a partir d’un estudi individualitzat, valorant la situació concreta i elaborant un pla 
de millora específic i concret per a cadascun dels possibles beneficiaris. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja compta amb una bossa específica per atendre aquestes 
necessitats. 



 
Per a la resta d’ajuntaments es proposa la creació d’una bossa amb dotació pressupostària de 
15.000 € per part del Consell Comarcal i de 5.000,00 entre la resta dels ajuntaments de la 
comarca. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Dotar la bossa solidària per urgències socials inicialment amb 15.000 € per aportats pel 
Consell Comarcal 
 
Segon.  Aprovar el Conveni que regula la participació dels ajuntaments a la Bossa d’Urgències 
Socials. 
 
Tercer.  Notificar aquesta aprovació amb l’esborrany del Conveni a tots els ajuntament de la comarca 
tret del de la Seu d’Urgell que compta amb bossa pròpia. 
 
 
15.SOL·LICITUD DEL PROTOCOL ADDICIONAL PEL CONTRACT E-PROGRAMA 2011 AMB 
EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA. 
 
El president dona la paraula al gerent per a la presentació del contingut de la proposta. 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, explica el contingut de la sol·licitud del contracte programa per l’exercici 
2011 i posa de relleu que s’ha fet seguint la línia dels anys anteriors marcada pel Conveni de 2008 
a 2011. Pel que fa al finançament del conveni recorda que la Llei de Serveis Socials preveu que el 
66,66 % del cost sigui a càrrec de la Generalitat i que el 33,33 % restant és la part que es rebota 
als ens locals. Pel que fa als import consignats explica que s’ajusten al previst al conveni i segons 
els indicadors de seguiment establerts pel Departament. Pel que fa a programes nous explica que 
s’ha proposat una unitat de l’EAIA (equip especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència) ja 
que ara per ara hi ha un sol equip al Pallars Jussà per tot el Pirineu i el Solsonès, a la proposta es 
preveuria un equip per l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès amb seu a la nostra comarca. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC i manifesta dubtes sobre les previsions pel 2011 i 
sobre si aniran a la baixa o no. Anuncia el vot d’abstenció dels membres del seu grup perquè totes 
les accions previstes es materialitzaran a través del Consorci d’Atenció a les Persones i no tenen 
informació sobre el seu funcionament ni es pot tenir el pols del servei. 
 
El president manifesta que no entrarà en el debat sobre consorci si consorci no. Posa de relleu que 
es fa la sol·licitud de contracte programa i no se sap què es donarà exactament del què s’ha 
demanat però que la feina s’intentarà fer tota i el més assemblat possible a la demanda que es fa. 
 
ACORD 
 
SOL·LICITUD CONVENI CONTRACTE PROGRAMA 2011 SERVEIS  SOCIALS AMB EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
 
En data 4 de febrer de 2011 es va dictar el Decret de presidència 8/2011 el tenor literal del qual és 
el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 8/2011 

Núm. exp. CNV 2011/2 
 
Sol·licitud conveni Contracte Programa 2011 Serveis  Socials 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
Cada any s’ha de presentar al Departament de Benestar Social i Família els projectes d’interès en matèria 
de Serveis Socials, Immigració, Infància i Adolescència i Polítiques familiars per a ajuntaments de més de 
20.000 habitants, consells comarcals i altres ens locals supramunicipals, i els quals s’integraran, com a 
protocol addicional per l’any 2011, al contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració 
entre el Departament de Benestar social i Família i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social subscrit l’any 2008. 
 
Per a l’any 2011 es proposa sol·licitar els mateixos projectes i s’afegeixen projectes específics i equips 
d’atenció a la infància i l’adolescència i que a continuació es relacionen:  
 

CONCEPTE PRESSUPOST  
 IMPORT SOL·LICITAT 

Professionals (6 Treballadores Socials i 3 
Educadores Socials) 

374.652,00 € 

Servei d’ajuda a domicili de caire social 325.000,00 € 
Servei d’ajuda a domicili per a la dependència 25.593,75 € 
Projectes específics 45.000,00 € 
Programa de centres oberts 64.927,74 € 
Programa diürn preventiu (programa marc per 
infants, adolescents i joves) 

46.210,74 € 

Sistema de resposta urgent per a dones que es 
troben en situació de violència de gènere i els seus 
fills i filles 

23.000,00 € 

Servei de transport adaptat 50.856,50 € 
Servei d’atenció precoç 183.111,35 € 
Equips d’atenció a la infància i l’adolescència 90.000,00 € 
Activitats formatives 6.000,00 € 
Programes de suport a famílies: vulnerabilitat 61.150,00 € 
Programes d’immigració i tècnic 80.488,57 € 

 
Tenint en compte que l’últim dia de termini per a la presentació de la sol·licitud és avui 4 de febrer i que 
aquesta proposta s’ha sotmès a la Comissió informativa d’Atenció a les Persones de data 1 de febrer, per tal 
que es pugui acordar pel proper Ple del dia 10 de febrer, i atenent a les facultats d’urgència d’aquesta 
presidència, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar la sol·licitud de presentació al Departament de Benestar social i família dels projectes d’interès 
en matèria de Serveis Socials, Immigració, Infància i Adolescència i Polítiques familiars per a l’any 2011 en 
aplicació del Contracte Programa.  
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Benestar Social i Família per al seu coneixement i 
efectes, a través de la plataforma EACAT. 

Tercer . Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
Quart.  Elevar aquest Decret al Ple per a la seva ratificació” 
 



Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels 12 consellers presents dels 
grups de CiU i d’ERC i el vot d’abstenció dels 5 consellers presents del grup del PSC-Progrés, 
s’acorda: 
 
Únic.  Ratificar el Decret 8/2011 de sol·licitud del contracte programa 2011 al Departament de 
Benestar Social i Família. 
 
 
16. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PEL  SERVEI D'ESTRANGERIA. 
 

Núm. exp. CNV 2011/3 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal col·laboren en les polítiques i la prestació del 
servei d’assistència social del municipi de la Seu d’Urgell i de la comarca de l’Alt Urgell. Tanmateix, 
per tal de col·laborar per a una adequada prestació dels servei d’estrangeria és convenient la 
concreció de la dedicació i el finançament del servei mentre duri la baixa laboral de la persona 
encarregada del servei al Consell Comarcal. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament aporta la persona responsable del servei d’acollida als nouvinguts, que 
es personifica en la Sra. Cristina López, fet pel qual és necessari que es continuïn desenvolupant les 
tasques que duia a terme. 
  
Donat que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell col·laboren en les 
polítiques i la prestació dels serveis socials al municipi de la Seu d’Urgell i a tota la comarca de l’Alt 
Urgell, i tenint en compte, per una banda, la possibilitat que es coordinin els dos serveis per la 
mateixa persona i, per l’altra, la temporalitat de la situació i mostrada la conformitat per part del 
personal de l’Ajuntament i del Consell Comarcal. 
 
Atès el disposat a l’article 150 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 a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell pel servei d’estrangeria 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
17. NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT AL CONSORCI D'ATEN CIÓ A LES PERSONES. 
 

Núm. exp. SEC 2011/3 
Nomenament d'un representant al Consorci Atenció a les Persones 
 
En data 8 d’octubre de 2009 el Ple va acordar prendre coneixement de la renúncia de la Sra. 
Patricia Lanau com a consellera comarcal, qui era representant del Consell Comarcal a 
l’Assemblea General del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

En data 11 febrer de 2010 va prendre possessió del càrrec de conseller comarcal el Sr. Joaquim 
Pascuet i mancava acordar el seu nomenament com a representant del Consell al Consorci en 
substitució de la Sra. Lanau. 
 
Atès el disposat a l’article 9 dels Estatuts del Consorci d’Atenció a les Persones, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Designar al Sr. Joaquim Pascuet Mollet representant del Consell Comarcal a l’Assemblea 
General del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell 
 
Segon.  Notificar a aquest acord al Sr. Pascuet i al Consorci. 
  
 
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. 162 al 174 de 2010 i de l’1 al 8 de 2011 compresos entre els dies 22 de 
desembre i la data d’avui. 

• Resolucions : núm. 68 a la 71 de 2010 i de l’1 al 10 de 2011 entre els dies 22 de desembre 
i la data d’avui. 

 
 
19.INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa sobre el tancament d’acords amb ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades (EMD) sobre l’aportació de biomassa a la futura planta i dona compte que a 
finals de mes hi haurà un acte protocol·lari amb Catalunya Caixa sobre la signatura de convenis. 
 
En segon lloc dóna compte de la presentació de la Candidatura Olímpica Pirineus 2022 que s’ha 
de fer el juliol del 2011 i en la què es demana col·laboració als consells comarcals i en concret als 
de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, l’Alta Ribagorça, els Pallars i la Vall d’Aran, i pel que fa a 
la nostra comarca als ajuntaments de la Seu i de Montferrer junt amb les empreses explotadores 
de pistes d’esquí. 
 
 
 
20.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Pren la paraula l’Il·lm. Sr. Antoni Fiol, alcalde d’Organyà, i agraeix la inclusió de la proposta d’acord 
sobre la priorització de la inversió a la C-14 i explica que l’obra consistiria en fer un túnel de 1,2 km 
que resoldria problemes concrets, a part de la millora del traçat, com son els accidents per gel a 



l’hivern i el perill per caigudes de pedres a la carretera des de molta alçada. Entén que és tot l’eix 
del Segre el que ha de millorar però aquest és un tram molt important. 
 
Agraeix també l’acord de declaració de bé cultural d’interès local de l’Ermita de Santa Fé 
d’Organyà per la importància que té pel seu poble i felicita al president per la diligència en penjar el 
retrat del president de la Generalitat. 
 
 
23.PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Tordesillas fa un prec de felicitació per la rapidesa amb què s’ha posat el retrat del nou 
president de la Generalitat a diferència d’altres legislatures en què es va trigar molt més temps 
com va ser el cas del president Montilla. 
 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                         Vist i plau 
                                                                             El president 
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop                                                              Jesús Fierro i Rugall 
 


