
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2011/3 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 9 de juny de 2011 
Durada:  de les  20.10  a les 20.25 hores 
Lloc:  Sala de plens del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 

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. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Òscar Ordeig Molist, 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: 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Sr. Joaquim Pasquet Mollet, conseller 
 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il·lm. Sr. Joan Riu Perefarré, Ajuntament de Fígols i Alinyà 



Il·lm. Sr. Pere Artigues Alrich, Ajuntament de Valls de Valira 
 
 

Ordre del dia  
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Conveni amb la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques 
3. Aprovació de la modificació dels formularis de declaracions d'activitats i causa de possible 

incompatibilitat i de béns patrimonials 
4. Modificació de crèdits 2/2011 
5. Model de Conveni de col·laboració per a l'adquisició d'experiència professional dels /de les 

joves participants en el programa SUMA'T 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

6. Conveni per a la implantació del programa SUMA'T al Pallars Sobirà 
7. Declaració de BCIL de l'Església de Sant Julià del Ges 
8. Declaració de BCIL de la rectoria de Bar 
9. Declaració de BCIL de l'Església de Santa Coloma de Montan de Tost 
10. Declaració de BCIL de l'Església de Santa Eulàlia d'Asnurri 
11. Declaració de BCIL de l'Església de la Mare de Déu de l'Esperança de Torà de Tost 
12. Declaració de BCIL de l'Ermita de Sant Antoni del Tossal 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

13. Conveni amb el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça per a la implantació de l'Oficina Jove de 
Treball de l'Alt Pirineu i Aran 

14. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
15. Informes de Presidència. 
16. Torn obert de paraules als alcaldes. 
17. Precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova les actes de la sessió anterior. 

 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  

 
2. CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A LA RE ALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 

 
Núm. exp. CNV 2011/12 

 
Per part de l’Àrea de Governació Finances i Cooperació Municipal s’ha fet arribar el Conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat de Lleida per a la realització de pràctiques en 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

empresa/institucions de l’estudiantat de la Facultat de Lletres (Llicenciatura, Grau i Màster) on, 
l’estudiant, pugui portar a terme tasques relacionades amb les sortides professionals dels seus 
estudis o aplicar els coneixements adquirits. 
 
Donat que el Consell Comarcal vol col·laborar amb la formació dels alumnes que es volen preparar 
professionalment. 
 
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 a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda  
 
Primer.  Aprovar el Conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Lleida per a la realització 
de pràctiques en empresa/institucions de l’estudiantat de la Facultat de Lletres. 
 
Segon.  Delegar a la Comissió de Govern l’acceptació de l’estudiant i la designació del tutor de 
pràctiques. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a la Universitat de Lleida. 
 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS FORMULARIS DE D ECLARACIONS 
D'ACTIVITATS I CAUSA DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I  DE BÉNS PATRIMONIALS 
 

 Núm. exp. SEC 2011/6 
 
L’article 57.7 de la Llei de Bases de Règim local preveu l’aprovació de model de declaració de 
bens i de declaració d’interessos que han de fer els consellers electes prèvia a la presa de 
possessió i en finalitzar el mandat. 
 
Per tal d’actualitzar aquest models als diferents canvis legislatius es fa proposta d’aprovació del 
nou model que s’haurà d’utilitzar en la presa de possessió dels consellers pel mandat corporatiu 
2011-2015. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar els models de declaració de bens i la declaració d’interessos 
 
 
 
4. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2011 

Núm. exp. INT 2011/50 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENTS DE CRÈDIT  
 
Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que no tenen consignació 
pressupostària  o és insuficient,  



 
D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria, amb 10 vots a favor dels membres de CiU i d’ERC i 
amb l’abstenció del 2 membres presents del PSC-progrés, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de suplements de crèdit i de crèdits extraordinaris amb les partides 
pressupostàries i imports més avall indicats, així com el seu finançament: 
 
Suplements de crèdit 
 

Núm.  P. ingrés Denominació Import 

Aplicació 
pressupostària 

1 420 Servei voluntariat europeu 14.465,00 234.226 
   

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 14.465,00  
 

Crèdits extraordinaris  

Núm.  Denominació Import 
Aplicació 

pressupostària  
1 SAD 2011. Transf.ajuntaments 28.000,00 230.462 
2 SAD 2001. Transf.a famílies 9.600,00 230.480 

3 
Ajuts socioeconòmics. Transf.a 
famílies 10.000,00 230.227 

3 Servei de teleassistència domiciliaria 20.000,00 230.227 
 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 67.600,00 
 

Finançament de la modificació de crèdits extraordin aris: 

BAIXES EN PARTIDES DE DESPESES 
Denominació Import Aplicació 

pressupostària 
Transferències corrents a consorcis 67.600,00 230.467 

TOTAL BAIXES 67.600,00  
 

Segon. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que tinguin per 
convenient. 
 
Tercer.  Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient.” 
 
 
5. MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ADQUIS ICIÓ D'EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL DELS /DE LES JOVES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA SUMA'T 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

El Sr. Ordeig, del grup del PSC, pregunta en relació a les subvencions del soc si se sap si 
continuarà havent-hi subvenció en aquest programa Suma’t o si tenint en compte la retallada de la 
Generalitat també es retallarà aquest ajut. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que aquesta ja és una subvenció concedida i que almenys per aquest 
programa es mantindrà. Pel que fa als ajuts que rebran les empreses que contractin persones 
acollides al programa Suma’t el Consell Comarcal no intervé en el pagament, el qual es fa 
directament des del SOC, amb un màxim de fins a 51 joves. 
 
ACORD 
 

Núm. exp. CNV 2011/11    

MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ADQUISICI Ó D'EXPERIÈNCIA 
PROFESSIONAL DELS /DE LES JOVES PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA SUMA'T 

L’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de 
novembre,  defineix el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya 
(Programa Suma’t) com a un programa innovador que combina accions d’orientació, formació i 
l’adquisició d’experiència professional en empreses, amb l’objectiu de millorar la qualificació 
professional de les persones joves desocupades, majors de 18 anys i menors de 25 anys, i facilitar 
la seva inserció laboral a les empreses. 

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell desenvolupa polítiques actives d’ocupació, desenvolupament 
local i de promoció econòmica que tenen per objecte fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació de 
qualitat.  

El 22 de novembre de 2010, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha presentat al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per l’Ordre 
TRE/522/2010, de 12 de novembre, una sol·licitud de subvenció per al Programa SUMA’T.  

En data 13 de desembre de 2010, el director del Servei d’Ocupació de Catalunya ha dictat 
Resolució d’atorgament per la qual se subvenciona, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’ 
octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de novembre, les actuacions del Programa 
SUMA’T presentades pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell.  
 
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i les empreses del 
programa Suma’t. 
 
Segon . Delegar les competències per aprovar les adhesions al conveni per part de les empreses de 
forma individualitzada al President del Consell Comarcal. 
 
 



Comissió de Promoció i Serveis al Territori  

 
6. CONVENI PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA SUMA'T  AL PALLARS SOBIRÀ 
 
Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà per a la implantació del programa SUMA’T al Pallars Sobirà 
 
L’objecte del present conveni és el d’articular la col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà pel desplegament a l’àmbit del Pallars Sobirà el 
Programa Suma’t. 
 
Per tal d’implantar el programa Suma’t el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, es designarà un tutor 
que realitzarà les competències clau dels joves, els inscriurà al IOC per poder accedir a treure’s el 
graduat d’ESO, farà el seu seguiment, i els tutoritzarà em el moment de realitzar pràctiques en 
empreses. 
 
Per la seva part, el CCAU ( consell comarcal de l’Alt Urgell) haurà de contractar un tutor/a a 
jornada parcial per a desenvolupar el programa i que estarà ubicada al CCPS (Consell comarcal 
del Pallars Sobirà), haurà de facultar al tutor/a per exercir les funcions del seu lloc de feina així 
com fer un seguiment del desenvolupament del programa coordinant-se els tutors/res de l’alt Urgell 
i el Pallars Sobirà. 
 
Per l’altra part el CCPS haurà de posar a disposició del tutor/a l’espai òptim de treball (material , 
connexió d’internet, sala de reunions i instal·lacions per a dur a terme el programa. 
 
La durada inicial d’aquest programa serà de 6 mesos, amb possibilitat de prorrogar-se, com a 
màxim fins a març de 2012. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula l’implantació del programa suma’t al Pallars Sobirà. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
 
 
7. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT JULIÀ D EL GES 

Núm. exp. BCL 2011/5 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Julià 
del Ges, 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’un temple que segueix la línia del modest estil barroc construït 
a la comarca de l’Alt Urgell als segles XVII i XVIII, el seu paper de referent en l’expressió de 
l’espiritualitat dels veïns del Ges des dels seus primers esments documentals al segle XI, i el seu 
paper de referent visual de la població, atesa la seva ubicació a la part més alta de la mateixa i a 
tocar de la carretera. 
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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 membres presents, s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local de l’església de Sant Julià del Ges. 
 
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’Alàs i Cerc. 
 
 
8. DECLARACIÓ DE BCIL DE LA RECTORIA DE BAR 

Núm. exp. BCL 2010/38 
 
L’Ajuntament de Pont de Bar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’antiga 
rectoria de Bar (ref. cadastral 8006904CG8980N0001MU), titularitat cadastral i registral de la Sra. 
Georgina Fàbregas Martínez. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i ha transcorregut el termini d’al·legacions a la propietat sense que en presentés.  
 
Destaca de l’informe el caràcter representatiu de la façana de l’edifici com a compendi de les 
principals característiques de l’arquitectura tradicional del Baridà, enriquides amb unes certes 
pretensions constructives, fruit de la capacitat econòmica de l’església, que fou la titular de 
l’immoble en el moment de la seva construcció. 
 
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 membres presents, s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local la façana de l’antiga rectoria de Bar. 
 
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 de Pont de Bar i a la Sra. Georgina Fàbregas. 
 
 
9. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANTA COLOMA  DE MONTAN DE TOST 

 
Núm. exp. BCL 2011/8 



El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Santa 
Coloma de Montan de Tost, 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’un temple que recull els fonaments estilístics de l’arquitectura 
barroca que es construïa a la comarca de l’Alt Urgell durant els segles XVII i XVIII, en la 
construcció del qual s’aprofitaren algunes estructures de l’anterior església romànica, encara 
visibles als seus paraments, així com la seva importància en l’ordenament de les relacions 
socioeconòmiques de la població i de la seva rodalia en la seva condició d’església parroquial. 
 
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 membres presents, s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Coloma de Montan de Tost. 
 
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 Ribera d’Urgellet. 
 
 
10. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANTA EULÀL IA D'ASNURRI 

 
Núm. exp. BCL 2011/4 

 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’Església de Santa 
Eulàlia d'Asnurri, 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 el notable pes específic que té la seva original arquitectura romànica malgrat 
algunes reformes dutes a terme durant els segles de l’edat moderna, la importància 
socioeconòmica derivada de la seva condició d’església parroquial i la seva visibilitat en la 
caracterització del perfil de la població d’Asnurri, arran de la preeminència del seu campanar de 
torre per sobre del caseriu. 
 
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 membres presents, s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Eulàlia d'Asnurri. 
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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, a l’Ajuntament de les Valls de Valira i a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Asnurri. 
 
 
11. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA DE 
TORÀ DE TOST 

Núm. exp. BCL 2011/9 
 

El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de la Mare de 
Déu de l'Esperança de Torà de Tost, 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’un temple que segueix l’estructura pròpia de l’arquitectura 
barroca que es construïa a la comarca de l’Alt Urgell durant els segles XVII i XVIII, les 
característiques distintives de la qual es mantenen amb notable integritat, així com la seva 
influència sobre l’espiritualitat dels veïns de Torà de Tost almenys des del segle XVIII.  
 
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 membres presents, s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de la Mare de Déu de l'Esperança de Torà de 
Tost. 
 
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 Ribera d’Urgellet. 
 
 
12. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ERMITA DE SANT ANTONI D EL TOSSAL 

 
Núm. exp. BCL 2011/7 

 
El Bisbat d’Ugell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Antoni 
del Tossal, 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 de la plasmació més representativa de l’estil modernista a la 
comarca de l’Alt Urgell, amb influències gaudinianes força evidents, i realitzada per Antoni Bergós, 
un dels arquitectes més reconeguts que han treballat a la comarca al llarg de tot el segle XX. 
 
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 membres presents, s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local de l’Ermita de Sant Antoni del Tossal. 
 
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’Alàs i Cerc. 
 

Comissió d' Atenció a les persones  

 
13. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L'ALTA RIBAG ORÇA PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE L'ALT P IRINEU I ARAN 

 
 

La Sra. Pellicer presenta el contingut de la proposta i explica que amb aquest conveni ja s’haurà fet 
extensiu el servei a tot el territori de l’Alt Pirineu i Aran, que preveu la presència directe de la 
tècnica de treball al territori. 
 
El Sr. Ordeig anuncia el vot a favor dels membres del PSC-Progrés i fa esment que entén que és 
la tècnica la que es desplaça i pregunta si és a demanda. 
 
La Sra. Pellicer respon que si és a demanada i forma pactada amb el territori. 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L'ALTA RIBAGORÇA  PER A LA IMPLANTACIÓ 
DE L'OFICINA JOVE DE TREBALL DE L'ALT PIRINEU I ARA N 
 

Núm. exp. CNV 2009/33 
 
El Ple del Consell comarcal de l’Alt Urgell va aprovar, en data 9 d’octubre de 2008, el Conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per 
a la creació de l’Oficina d’Emancipació Jove. 
 
En data 17 de desembre de 2009, aquest mateix òrgan va aprovar el Conveni marc per a la 
implantació de l’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran per donar compliment al disposat al 
pacte 3.b) del Conveni indicat en l’antecedent, i el qual regula la implantació del Servei 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

d’Informació, Assessorament i Orientació Laboral, presencial i virtual, que abasta l’àmbit de l’Alt 
Pirineu i Aran. 
 
Atès que l’objecte del present conveni és regular la relació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça pel desplegament al seu àmbit territorial del servei d’Oficina 
Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran, amb els següents objectius:  
 

• Implantar el servei d’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran al Consell Comarcal de 
l’Alta Ribagorça amb els serveis d’orientació professional, treball a l’estranger, 
assessorament laboral, autoocupació, activitats formatives i la gestió de la borsa de treball 
BICAT. 

 
• Optimitzar els recursos humans, econòmics i de gestió, a partir de la vinculació del servei 

amb les polítiques de joventut específiques de cada territori.   
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per a la implantació de 
l’Oficina Jove de Treball de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i a la Coordinació 
Territorial de Joventut a Lleida. 
 
 
14. 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. 28 al 49 de 2011 compresos entre els dies 15 d’abril i la data d’avui. 
• Resolucions : núm. 28 al 54 de 2011 entre els dies 15 d’abril i la data d’avui. 

 
 
15. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa sobre la trobada empresarial del Pirineu que tindrà lloc la setmana vinent i per 
la qual els consellers comarcals interessats a assistir-hi tindran acreditació. 
 
 
16. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No n’hi ha cap de demanada 
 
 
17.PRECS I PREGUNTES. 



 
El president agraeix la feina feta en aquest mandat per tècnics,  consellers i alcaldes i encoratge 
als representants del nou mandat a seguir treballant per la comarca. 
 
Demana la paraula el Sr. Ventura Roca. El Sr. Roca recorda que va ser designat conseller 
comarcal d’any 1991, en què també va entrar a l’Ajuntament, quan tenia 41 anys i que ara amb 61 i 
per tant després de 20 anys com a conseller comarcal, i també els anys en què va ser president, 
recorda que poques vegades a faltat a una reunió o convocatòria. Expressa que ha treballat pel 
municipi d’Oliana i per la comarca. Fa una reflexió sobre el fet que moltes vegades es diu el que es 
fa però cal dir també el que queda per fer, posant de manifesta que personalment ha intentat estar 
sempre al servei de la comarca i que en aquests anys ha pogut fer molts amics i cap enemic. 
Considera que des de les diferents opcions polítiques cadascú treballa per la comarca i demana 
als que continuïn que ho facin sense massa “batader” i aplicant un sentit ampli de servei als altres. 
A la seva motxilla hi porta molts records i creu també que molts amics, gent que saludes i 
coneguts, essent la relació humana i personal el més important. En la seva decisió e no tornar-se a 
presentar ha estat molt conscient tot i que està segur que ho trobarà a faltar perquè la política de 
muntanya i del Pirineu és per ell important i hi ha treballat amb convenciment. Manifesta que des 
del mon cultural i excursionista continuarà treballant per la comarca i pel Pirineu, i fa una reflexió 
sobre el fet que quan era jove mai s’hagués pensant que faria política tants anys i que un cop 
decidit ha estat una experiència que l’ha fet molt content. Està segur que els que vindran al darrere 
ho faran millor que  nosaltres i aprendran dels errors. Per acabar manifesta el gran sentiment que 
té per aquesta casa.  
 
El president agraeix les paraules del Sr. Ventura Roca i el Ple sencer les aplaudeix. 
 
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 
 


