
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2011/7 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 11 d'agost de 2011 
Durada:  de les 20.15 a les 21.00 hores 
Lloc:  sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt 

Urgell  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
Sr. Josep Xavier Camps i Torrens, vice-president primer 
Sr. Pere Navinés i Planes, vice-president segon 
Sra. Rosa Andorrà i Nicola, consellera 
Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera 
Sra. Maria Carme Ribó i Domenjó, consellera 
Sr. Pere Artigues i Alrich, conseller 
Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez, conseller 
Sra. Montserrat Ramoneda Ballester, consellera 
Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller 
Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera 
Sr. Jordi Sala i Solans, conseller 
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
 
Sra. Sara Camps Mora, gerent 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sr. Ricard Pérez i Llordes, vice-president tercer 
Sr. Jesús Dòria i Parramon, conseller 
Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
Sr. Joaquim Pascuet Mollet, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il.lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 



Il·lm. Sr. Joan Guàrdia Espuñes, Ajuntament de Valls d’Aguilar 
Il·lm. Sr. Ricard Mateu Vidal, Ajuntament de Valls de Valira 
 

S’incorporen durant la sessió: 

Ningú. 
 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERV EIS AL TERRITORI 

2. Aprovació del conveni per l'Oficina Local d'Habitatge. 
3. Aprovació de la rescissió del conveni per a la gestió de la màquina llevaneus. 
4. Aprovació Ordenança reguladora de la taxa pel transport escolar no obligatori.  
5. Compra de terreny a Montferrer. 
6. Aprovació del Pla d'Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil 

 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LO CAL 

7. Aprovació convenis del projecte innovador nous senders. 
 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES  
8. Aprovació addenda Contracte Programa: Ratificació de decret. 
9. Aprovació conveni d'Ensenyament 2011-2012. 
10. Modificació Reglament de transport escolar. 
11. Aprovació Preus públics pel transport escolar no obligatori. 
12. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
13. Informes de Presidència. 
14. Torn obert de paraules als alcaldes. 
15. 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 les sessions anteriors. 
 

Comissió de Governació, cooperació municipal i serv eis al territori  

 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI PER L'OFICINA LOCAL D'HABI TATGE. 
 

Núm. exp. CNV 2011/13 
 
El Ple del Consell Comarcal de 21 de desembre de 2010, va acordar l’ Addenda al conveni per 
l'oficina d'habitatge 1r. semestre 2011 (CNV-2010/46). 
 
Per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, s’ha proposat l’aprovació del conveni per la resta 
de l’any 2011.  
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Aquest conveni té com a finalitat establir els termes i les condicions de la col·laboració per la gestió 
de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit comarcal, i amb 
la finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius a l’habitatge, en 
el marc del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012. 
 
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 l’addenda al Conveni amb Departament de Medi ambient per a l’Oficina Local 
d’Habitatge per l’any 2011. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 
 
Tercer.  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. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA RESCISSIÓ DEL CONVENI PER A LA G ESTIÓ DE LA MÀQUINA 
LLEVANEUS. 
 
El president, Sr. Fierro,  explica el que amb la rescissió d’aquest conveni quedarà lliure la màquina 
llevaneus del Consell Comarcal i que en el proper Consell d’Alcaldes té intenció de posar-la a 
disposició de tots per veure a quin ajuntament li pot fer millor servei. 
 
La Sra. Vidal, del grup de Coalició de Progrés Municipal (CPM), manifesta que potser fora millor 
enviar una carta abans perquè depenent de quan es faci el Consell d’Alcaldes potser serà massa 
tard perquè els contractes per treure neu es solen fer entre el setembre i l’octubre. 
 
El president acull la idea i manifesta que s’enviarà una carta abans als ajuntament de tal manera 
que quan tingui lloc el Consell d’Alcaldes ja es pugui saber qui hi pot estar interessat. 
 
ACORD 
 
APROVACIÓ DE LA RESCISSIÓ DEL CONVENI PER A LA GEST IÓ DE LA MÀQUINA 
LLEVANEUS  

Núm. exp. CNV 2008/40 
 

En data 26 de setembre de 2009 es va signar el Conveni entre el Consell Comarcal i els 
Ajuntaments d’Arsèguel i Cava per a la cessió d’ús i l’ús compartit d’una màquina llevaneus, 
propietat del Consell Comarcal. La vigència d’aquest conveni es fixava per tota la vida útil de la 
màquina llevaneus i, en tot cas, amb un màxim de 10 anys. 
 



En data 17 de maig de 2011, l’Ajuntament d’Arsèguel comunica al Consell Comarcal l’acord del Ple 
municipal, de data 28 de març de 2011, de rescissió del conveni, motivat per la impossibilitat per 
part d’aquest de disposar de mitjans personals per donar el servei previst en el conveni.  
 
Atès el disposat al pacte sisè sobre rescissió del conveni. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar la rescissió del conveni signat entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i els 
ajuntaments d’Arsèguel i Cava per a la cessió d’ús i l’ús compartit d’una màquina llevaneus. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució als ajuntaments d’Arsèguel i Cava. 
 
 
4. APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PEL TR ANSPORT ESCOLAR NO 
OBLIGATORI.  
 
El president presenta el contingut del punt i explica que per part del Departament d’Ensenyament 
s’ha proposat un cobrament d’entre 1,5 € i 4 € al dia pel servei de transport escolar no obligatori, 
essent la proposta d’1,5 €. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup de Coalició de Progrés Municipal i manifesta que donat el 
temps que som i tenint en compte la conciliació de la vida laboral i familiar per facilitar les coses 
aquest import ha de ser el mínim. 
 
ACORD 

Núm. exp. INT 2011/79 
 
ORDENANÇA NÚMERO 9 REGULADORA DE LA TAXA DEL TRANSP ORT ESCOLAR NO 
OBLIGATORI 
 
El Consell Comarcal no té establerta la taxa per la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori, que fins ara era gratuït, i des de la presidència del Consell Comarcal, s’ha incoat 
expedient d’establir una ordenança reguladora de la taxa del transport escolar no obligatori. 
 
L’import unitari que ha de recaptar el Consell Comarcal per aquest servei queda establert per part 
de la Generalitat entre un mínim de 1,5 € i un màxim de 4 € diari 
 
La proposta d’ordenança contempla que l’import a aplicar sigui de 1,5 € dia i que la concessió de la 
plaça sigui per tot l’any, fixant-se la possibilitat de pagament d’una sola vegada o de forma 
fraccionada en tres cops, de tal forma que la taxa es fixaria en un total anual de 265,50 €, que es 
pagaria de forma fraccionada en tres cops, el primer dia de cada trimestre natural per import de 
88,50 €. 
 
La proposta d’acord per ser elevat al Ple correspon a la Comissió informativa de Governació, 
Finances i Cooperació Municipal, tot i que se n’informa també a aquesta comissió per raó del 
contingut de la ordenança. 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
Primer.   Imposar la taxa i aprovar provisionalment l’ordenança fiscal núm. 9, de Taxa per al 
Transport Escolar no obligatori i les tarifes que queden fixades en les quanties que s'expressen a 
l’antecedent d’aquest acora i en el text de les ordenances que resten incorporades 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. COMPRA DE TERRENY A MONTFERRER. 
 
El president explica la proposta d’acord i un resum del procediment per a la compra d’aquest 
terreny amb la finalitat de poder-hi construir una planta de biomassa. Explica també que no consta 
a l’expedient l’informe el Departament de Governació però que s’espera que aquest sigui favorable 
i que en tot cas l’acord es prendrà condicionat a aquest fet. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal pel grup de Coalició Progrés Municipal i manifesta que els hi falta 
informació sobre el tema ja que s’ha anat molt ràpid a prendre decisions a cavall entre dues 
legislatures. Constata que falta l’informe previ del Departament de Governació i per tant constata 
també que l’acord s’ha de condicionar. Hi ha el tema del pressupost encara que sigui a termini i 
amb un interès favorable, el dubte és si l’INCASOL pot fer de crèdit, doncs el plurianual no es pot 
fer per tant temps. Posa de manifest que entenen que la compra la fa el Consell i no AUGEMA, i 
volen saber a quina partida del pressupost va, cosa que suposen que s’aclarirà a la Junta de 
Portaveus. Pel que fa al tema de la biomassa diu que és prou complicat per poder votar amb raó 
de causa i amb totes les preguntes aclarides i anuncia el vot en contra dels membres del seu grup. 
A nivell d’Ajuntaments i de Consell d’Alcaldes, de la cooperativa que es vol fer i del conveni per 
adherir-s’hi entén que la informació és vital per anar tots junts i per tal que aquestes inversions 
siguin un bé per la comarca i no es quedi en un projecte estrella que no es pugui executar res del 
què era objecte la compra del terreny. Expressa dubtes pel que fa al tema d’urbanitzable i de com 
es farà la urbanització, doncs si s’incorpora com a rústic quina participació hi tindrà el Consell, ja 
que aquests temes son prou complexos per restar a l’espera de fer més reunions per aclarir-ho. 
 
El president, Sr. Fierro, pren la paraula i manifesta l’acord amb el dit per la Sra. Vidal en el sentit 
que el tema ha quedat a cavall de dues legislatures i entén que és d’obligació fer una reunió amb 
tothom, alcaldes, presidents d’EMD i consellers, per explicar el tot el procés. Pel que fa a la 
transformació del sol com a urbà (ara és Sòl urbanitzable delimitat – SUD 2.2) entén que es farà un 
cop aportat amb el 20% de l’ampliació de capital amb el compromís de reservar un 10% per 
aportació a la cooperativa de propietaris forestals públics aportadors de biomassa. Entén que 
l’INCASOL té capacitat per fer la operació i ens està fent de banc amb el pagament diferit. Pel que 
fa al pressupost del 2011 entén que no afecta i al 2012 s’hi haurà de posar amb càrrec a un 
increment d’ingressos, amb càrrec a la capacitat d’estalvi o amb càrrec a alguna altre via per poder 
fer les aportacions. Proposa fer una reunió monogràfica amb alcaldes, presidents d’EMD, 
consellers comarcal i els representants dels altres socis d’EnerForest per explicar el projecte amb 
profunditat. 
 



La Sra. Vidal demana que s’expliqui amb termes que tothom pugui entendre i que prèviament es 
faci arribar un dossier o memòria amb la informació. 
 

Núm. exp. CPR-2011/12 
 

Compra de terrenys a l’INCASOL a Montferrer  
 
El decret de presidència 42/2011de data 23 de maig de 2011 va resoldre per presentar-se a la 
subhasta convocada per l’INCASOL per l’adquisició del solar situat al polígon industrial de 
Montferrer SUD 2.2, inscrita al Registre de la Propietat Tom 1040 Llibre 28 Finques 88 i 177, com a 
possible ubicació de la futura planta de biomassa. 
L’Institut Català del Sòl, en resolució adoptada per la Direcció en data 14 de juny de 2011, adjudica 
al Consell Comarcal de l’Alt Urgell la parcel·la esmentada. 
 
Consta informe de valoració pericial dels terrenys. 
 
Atès el disposat a l’article 206 del DL 2/2033 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya, l’article 30 del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni dels ens locals, la DA 2a. de la LCSP 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria, amb els 9 vots a favor dels membres presents dels 
grups de CiU i d’ERC, i els vots en contra dels 6 membres del grup de Coalició Progrés Municipal, 
s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la compravenda a l’Institut Català del Sòl del solar situat al polígon industrial de 
Montferrer SUD 2.2, inscrita al Registre de la Propietat Tom 1040 Llibre 28 Finques 88 i 177, amb 
condició que l’informe del Departament de Governació sigui emès amb sentit favorable o pel 
transcurs del termini de 30 dies d’emissió d’aquest informe sense que s’hagi rebut. 
 
Segon.  Atorgar els poders necessaris al Sr. Jesús Fierro i Rugall, president del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, per a signar l'escriptura pública de compravenda esmentada a favor del Consell 
Comarcal com adjudicatari comprador dels terrenys.  
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’Institut Català del Sòl. 
 
 
5.2. ACORD SOBRE CLÀUSULA RESOLUTÒRIA 
 
S’exposa la proposta d’acord a adoptar per part del Ple, d’aprovació de l’adquisició del solar per un 
import de 374.387,87 €, a pagar en 10 anualitats amb un any de carència, i un interès del 5%. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria, amb els 9 vots a favor dels membres presents dels 
grups de CiU i d’ERC, i els vots en contra dels 6 membres del grup de Coalició Progrés Municipal, 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el reconeixement d’obligacions a favor de l’INCASOL per garantir el pagament de 
qualsevol dels venciments ajornats a l’escriptura com a condició resolutòria de la compravenda del 
solar situat al polígon industrial de Montferrer SUD 2.2, inscrita al Registre de la Propietat Tom 
1040 Llibre 28 Finques 88 i 177 amb reversió al patrimoni de l’INCASOL pel cas d’incompliment. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’INCASOL 
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6. APROVACIÓ DEL PLA D'ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈ RIA DE PROTECCIÓ CIVIL 
 

 Núm. exp. SUB 2010/31 
 
Per la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre, del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i participació, es va atorgar al Consell Comarcal una subvenció per import de 
4.000,00€ per a l’elaboració del Pla d’Assistència i Suport (PAS) del Consell Comarcal. 
 
Previ a l’inici de la redacció del PAS, es va signar amb els ajuntaments de la comarca, a excepció 
de l’Ajuntament de Valls de Valira, el Conveni d’Adhesió al Protocol de cooperació entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i els ajuntaments de la comarca per a la redacció del Pla d’Assistència i 
Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
El Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca de l’Alt Urgell (PAS) 
s’orienta a donar suport i assistència als municipis per tal de poder afrontar els sinistres amb 
majors garanties, donant resposta a les tasques de planificació i prevenció d’emergències i 
d’assistència i suport durant les emergències per fer possible el retorn a la normalitat.  
 
L’objectiu del pla, doncs, és 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 que estableix 
l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.  
 
El Pla ha de ser un instrument de suport i assistència a les funcions de direcció i comandament 
superior que la Llei de Protecció Civil de Catalunya atribueix als/les alcaldes/esses i atès que el 
PAS ja ha estat redactat. 
 
Atès els articles 17.4 i 50 de la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya i a l’article 86 de la Llei 
30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el Pla d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de Protecció Civil de la 
comarca de l’Alt Urgell. 
 
Segon.   Designar els càrrecs següents:  
 
Direcció del PAS: 
Titularitat: Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Urgell o persona en qui delegui 
Suplència: Gerència del Consell Comarcal 
 
Responsable de Protecció Civil: 
Titular: Sr. Marcel Torner Villanueva 
Suplents: Srs. Godofredo Garcia Grasa i Iban Coll Escolies 
 
Tercer.  Exposar al públic el present acord pel termini de 20 dies mitjançant publicació al BOP i al 
taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar al·legacions i suggeriments.  



 
Quart.  Disposar que en el supòsit que no es presenti cap al·legació, reclamació ni suggeriment en 
el referit període d’exposició pública, l’acord adoptat d’aprovació provisional es considerarà elevat 
automàticament a definitiu, sense necessitat d’ulterior acord. 
 
Cinquè.  Trametre el PAS a la Delegació Territorial d’Interior de l’Alt Pirineu i Aran per a la seva 
homologació una vegada passat el termini d’exposició al Públic. 
 
 
 

Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament lo cal  

 
7. APROVACIÓ CONVENIS DEL PROJECTE INNOVADOR NOUS S ENDERS. 
 
El Sr. Josep X. Camps, president de la Comissió de Promoció econòmica i Desenvolupament local, 
explica el contingut del projecte innovador que engloba les sis comarques de l’Alt Pirineu. Explica 
la gènesi del projecte des de la Vall d’Aran en què a partir d’una subvenció del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), que compte amb Fons Social Europeu (FSE) i del Departament de Treball, i 
que inicialment es va pensar per potenciar una xarxa de camins, va esdevenir en una nova 
proposta entre les sis comarques per fer una ruta sobre el formatge com a símbol identificatiu de 
totes les comarques. Ara per ara hi ha 4 persones contractades pels diferents consells comarcals, i 
en el cas de l’Alt Urgell la responsable és la Sra. Susana Balastegui que porta una de les branques 
del projecte. Explica que el nom del producte resultant del projecte serà PIRENISSIM a través del 
qual es comercialitzarà inicialment uns paquets de descomptes en establiments turístics, 
formatgeries, botigues i altres relacionats amb el formatge. El paquet de descomptes es podrà 
obtenir gratuïtament via web i inclou descomptes per percentatge, ofertes 2x1 i altres segons el 
tipus de producte o activitat de què es tracti. Considera que aquest és un programa de promoció 
bastant alt que provocarà que els turistes puguin anar a totes les comarques, en una iniciativa que 
no s’havia dut a terme mai com a promoció conjunta d’aquest nivell. Destaca del projecte el fet que 
és una projecte que es va fent caminant i creant-se ell mateix. 
 
El Sr. Fiol, del grup de CPM, pregunta si el forfet és gratuït. 
 
Respon la Sra. Sara Camps, gerent del Consell Comarcal, dient que ara per ara és gratuït. Explica 
també que amb la proposta d’acord es planteja aprovar dos convenis, un primer amb els consells 
comarcal implicats i un segon com a conveni model amb els establiments de la comarca que 
s’acullin al projecte. 
 
La Sr. Vidal, del grup de CPM, manifesta que és molt interessant que es faci promoció econòmica i 
el tema del forfet li sembla molt interessant i pregunta on es pot trobar i perquè s’acaba al 
desembre, doncs potser podria continuar i implicar-hi tots els establiments 
 
El Sr. Josep X. Camps respon que a finals de mes ja es podran obtenir per Internet i que la 
subvenció s’acaba al desembre tot i que creu que s’haurà de valorar l’experiència i segurament si 
és favorable es tirarà endavant més temps i potser implicar-hi alguna altre cosa. Pel que fa als 
establiments comentar que ara li sembla que ja n’hi ha uns vint d’adherits i que s’ha fet arribar a 
tots els de la comarca essent cada establiment qui valora si li interessa incorporar-se a la promoció 
i oferir algun tipus de descompte. D’entrada entén que a l’Alt Urgell hi estem sortint guanyat perquè 
el formatge precisament ja és un producte que ens identifica bastant. 
 
ACORD 
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Núm. exp. CNV 2011/14 
 
Conveni 1: Aprovació del Protocol de col·laboració per a la participació al projecte nous 
senders ( PIN 90-2010) 
 
El Conselh Generau d’Aran, com a entitat promotora, i els Consell Comarcals de l’Alta Ribagorça, 
el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya com a entitats sòcies del Projecte 
Innovador Nous Senders ( PIN 90-2010) aproven el present protocol de col·laboració mitjançant el 
qual, els establiments que ho desitgin, es podran adherir a l’esmentat projecte i rebran la 
consideració d’establiments adherits, adoptant les seves clàusules com a normativa reguladora del 
seu vincle i les seves relacions de col·laboració. 
 
El president explica als assistents que el projecte Nous Senders neix amb la voluntat d’impulsar la 
competitivitat i la generació d’activitat del sector turístic a través de la creació d’un nou producte 
que té com a eix vertebrador el formatge i l’oferta turística com a element addicional. 
 
L’objecte d’aquest protocol estableix les bases de col·laboració i els compromisos entre les entitats 
sòcies del projecte i els establiments adherits, amb la finalitat de contribuir a la desestacionalització 
de l’activitat econòmica i a la generació d’ocupació en les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, a 
través de la creació d’un producte turístic supracomarcal ( forfet) en el qual el formatge i l’oferta 
turística siguin els eixos centrals i sota la marca Pireníssim. 
 
 
Conveni 2: Aprovació de Conveni de col·laboració en tre el Conselh Generau d’Aran, el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els establiments  adherits de l’Alt Urgell per a participar en 
el projecte Innovador nous senders: Un camí conjunt  cap a l’ocupació a l’Alt Pirineu i Aran  
(PIN 90-2010) 
 
Que en el marc de la Convocatòria de Projectes Innovadors cofinançats pel Departament de treball 
de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu, regulada per l’Ordre TRE/293/2010, de 6 
de maig, per la qual es regeixen les bases de les subvencions per a aquests projectes, les entitats 
Conselh Generau d’Aran, Consell Comarcal de la Cerdanya, Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, van obtenir una subvenció pel projecte “ Nous Senders: un 
camí conjunt cap a l’ocupació de l’Alt Pirineu i Aran”. 
 
Dins d’aquest projecte es portaran a terme una sèrie d’actuacions, de les quals se’n deriva la 
creació d’un producte turístic, consistent en un forfet, el qual serà distribuït i gestionat pels 
establiments que signin la seva adhesió a través d’aquest conveni. 
 
Per tot l’exposat, el Consell Generau d’Aran, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els establiments 
que s’han adherit al projecte, formalitzen l aquest conveni de col·laboració amb tot un seguit de 
clàusules especificades en el conveni.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar els Convenis que regulen: 
 



Conveni 1:  Protocol de col·laboració per a la participació al projecte nous senders ( PIN 90-2010) 
 
Conveni 2:  Conveni de col·laboració entre el Conselh Generau d’Aran, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell i els establiments adherits de l’Alt Urgell per a participar en el projecte Innovador nous 
senders: Un camí conjunt cap a l’ocupació a l’Alt Pirineu i Aran  (PIN 90-2010) 
 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Conselh Generau d’Aran, com a entitat promotora, i als 
Consells Comarcals de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Cerdanya . 
 
 

Comissió d' Atenció i serveis a les persones  

 
8. APROVACIÓ ADDENDA CONTRACTE PROGRAMA: RATIFICACI Ó DE DECRET. 
 
El president explica el contingut i les modificacions respecte a l’any anterior, fent incidència en una 
partida de 25.000 € que hi havia l’any anterior per projectes conjunts i que va servir per posar en 
marxa el Consorci i que aquest any no hi és- 
 
La Sra. Vidal, del grup de CPM, demana còpia de l’addenda. 
 
ACORD 
 
APROVACIÓ DE L’ADDENDA CONTRACTE PROGRAMA SERVEIS S OCIALS 
 
En data 28 de juliol de 2011 es va dictar el Decret de presidència 77/2011 el tenor literal del qual 
és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 77/2011 

Núm. exp. CNV 2011/2 
 
Protocol Addicional de concreció per al 2011 del 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 acord el Ple de 10 febrer de 2011 es va aprovar la sol·licitud d’ajuts del Contracte Programa 
per el 2011, i s’ha rebut per correu electrònic la proposta de Protocol addicional esmentat a 
l’encapçalament d’aquest Decret que recull els següents imports, 
 

CONCEPTE  
 IMPORT concedit  

Professionals (6 Treballadores Socials i 3 Educadores Socials) 200.677,55 € 
Servei d’ajuda a domicili de caire social 125.083,10 € 
Servei d’ajuda a domicili per a la dependència 22.157,85 € 
Ajuts d’urgència social 14.2791,00 € 
Programa de centres oberts 25.000,00 € 
Programa diürn preventiu (programa marc per infants, 
adolescents i joves) 

21.000,00 € 

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

6.664,82 € 
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Servei de transport adaptat 36.625,90 € 
Servei d’atenció precoç 131.783,04 € 
Activitats formatives 2.500,00 € 
Programes de suport a famílies: vulnerabilitat 29.350,00 € 
Programes d’immigració i tècnic 35.000,00 € 

 
Per tot l’exposat, ateses les facultats d’urgència d’aquesta presidència i donat que s’ha fixat la 
signatura del protocol pel dia d’avui, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el protocol addicional de concreció per al 2011 del Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar 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. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement.”  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents es ratifica. 
 

 
9. APROVACIÓ CONVENI D'ENSENYAMENT 2011-2012. 

Núm. exp. CNV 2011/15 
Aprovació del conveni d’Ensenyament 2011-2012 
 
El Departament d’Educació ha fet arribar al Consell Comarcal la proposta de finançament dels 
serveis de transport i menjador escolar pel curs 2011/2012 
 
Els imports que es proposen són: 
 
Transport escolar obligatori:  781.435,79 € 
Transport escolar no obligatori:     3.129,68 € 
 
Menjador escolar centres públics: 334.254,40 € 
Menjador escolar centres concertats: 70.574,60 € 
Ajuts socioeconòmics de menjador:   92.818,07 € 
 
6a hora:       0,00 € 
 
5% de gestió:      64.110,63 €  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels assistents, s’acorda proposar al Ple del Consell 
Comarcal els següents acords: 
 



Primer.  L’aprovació de l’addenda del Conveni amb el Departament d’Educació pel curs 2011//2012.   
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament d’Educació. 
 
 
10. MODIFICACIÓ REGLAMENT DE TRANSPORT ESCOLAR. 
 
El president explica el contingut de la proposta de modificació del Reglament de transport escolar 
per inclusió de les especificitats del Transport escolar no obligatori, tant per les línies de comarca 
com per la línia de la Seu. 
 
Pren la paraula la Sra. Ramoneda del grup de CPM, i demana que es tingui en compte els 
alumnes que vagin a escoles especials i demana que a l’hora de triar els nens es tingui en compte 
la renda i el quilometratge. Demana també per la situació del transport escolar en relació a la 
Cerdanya. 
 
El president respon que pel que fa a la Cerdanya està com sempre amb la línia que s’inicia a 
Prullans i que recull els almenys dels municipis de Cerdanya que van a l’Institut a la Seu. Pel que 
fa a la inclusió del criteri de renda es considera favorablement la seva inclusió. 
 
 

Núm. expd. SEC 2010/20 
Reglament regulador del transport i del menjador es colar obligatori   
 
El Ple de 21 de juliol de 2009 es va aprovar el Reglament regulador del transport i del menjador 
escolar obligatori que és vigent des d’aleshores. 
 
En aquest reglament és d’aplicació a l’alumnat d’educació primària i secundària que utilitzi els 
serveis de transport i menjador gestionats pel Consell Comarcal, d’acord amb els articles 1 i 2 del 
Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar 
el desplaçament a l’alumnat en l’educació obligatòria i d’acord amb els articles 1, 2 i 3 del Decret 
160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents 
públics de titularitat del Departament d’Educació, així com als alumnes del servei de transport 
escolar quan son no obligatoris. 
 
Durant aquest temps d’aplicació del reglament s’han detectat la necessitat i conveniència de 
modificar-lo per tal de concretar alguns aspectes i per millorar algun punt  i sobretot tenint en copte 
la incorporació del transport no obligatori amb pagament de taxa, amb la proposta concreta 
següent: 
 
Alumnes obligatori (de transport i/o menjador) 
 

- Constatació de la no residència en el lloc d’empadronament, prèvia audiència, serà donat 
de baixa del transport i del menjador 

 
Alumnes de transport no obligatori 

- Gestió de la sol·licitud de transport (imprès únic de sol·licitud del servei i de pagament de la 
taxa, que es gestionarà des del Consell Comarcal, tot i que els ajuntaments, i en especial 
l’Ajuntament de la Seu en gestionaran la informació i part del control) 

- es determinen criteris de preferència pels alumnes de transport escolar no obligatori, pel 
cas que hi hagi places lliures i pel transport no obligatori de la Seu. 

o Alumnes usuaris del curs anterior 
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o Alumnes amb necessitats educatives especials 
o Tenir germans que utilitzin el transport escolar en el tram d’alumnes obligatoris. 
o Menor edat 
o Menor Renda 
o Cas d’empat en els requisits es realitzarà un sorteig 
o Creació d’una llista d’espera per adjudicació de reserva de plaça pel cas que 

quedessin vacant. 
o Consideració sobre la pèrdua de la plaça pel cas que s’hagin d’incorporar al 

transport alumnes amb dret de transport amb caràcter obligatori. 
 
La proposta implica doncs la modificació de l’article 3.3 in fine, i s’afegeix el paràgraf 4 a l’article 3, 
el Capítol V i una disposició transitòria del Reglament. 
 
Vist l’establert als article 236, 247 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents, 136 i 164 del 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar la modificació del Reglament regulador de funcionament i ús dels servei de 
transport i menjador escolar obligatori i transport no obligatori, en els articles, capítols i disposició 
transitòria que consta a l’antecedent. 
 
Segon.  Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 30 dies mitjançant 
publicació al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar al·legacions i 
suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin es considerarà definitivament aprovat i es 
procedirà a la seva publicació definitiva. 
 
 
11. 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. 50 al 87 de 2011 compresos entre els dies 15 de juny i la data d’avui. 
• Resolucions : núm. 55 al 74 de 2011 entre els dies 10 de juny i la data d’avui. 

 
 
12. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa sobre la reunió de treball que s’ha fet avui al Pallars amb el President Mas 
amb els presidents dels consells comarcals i els alcaldes de les capitals de comarca de muntanya, 
on també hi era present el president de la Diputació. Explica que amb el president de la Diputació 
han acordat una visita per veure’s amb els alcaldes. 
 



 
13. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
L’alcalde de les Valls de Valira, Sr. Ricard Mateu, demana per la situació dels ajuts forestals 
sostenibles en relació a les inversions a la planta de biomassa. 
 
El president explica que el tràmit urbanístic a fer per a poder construir la planta és un pèl llarg. 
Tenint en compte que hi ha molts alcaldes, consellers comarcals i alcaldes pedanis nous proposa 
que de cara al setembre es faci una reunió, potser aprofitant el Consell d’Administració 
d’Enerforest, per tal d’explicar el procés i la possibilitat de crear la cooperativa d’aportadors. Pel 
que fa al tràmit urbanístic en aquest moment s’està redactant el Pla Parcial i creu que en menys de 
dos anys podrà estar la planta en marxa. 
 
El Sr. Mateu exposa que als ajuntaments i entitats els convé saber com està per saber els Pland 
d’Ordenació com ho han de recollir i alhora saber si es podran acollir als ajuts forestals sostenibles 
del Departament. 
 
Pren la paraula l’alcalde de la Vansa i Fòrnols, Sr. Josep X. Camps, i referma la idea que qualsevol 
Pla d’ordenació que es faci ha de tenir previst la planta de biomassa, així com les memòries pels 
ajuts forestals sostenibles. 
 
La Sra. Vidal recorda que la Sra. Meritxell Martí, enginyera de forests de la Generalitat, ja ho va dir. 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Antoni Fiol pren la paraula i trasllada la preocupació dels ajuntaments en relació a l’aportació 
de la Generalitat de Catalunya a les llars d’infants municipals, ja que s’ha comunicat la reducció 
quan ja estava tancada la liquidació del curs passat. Entén que tot i que no és una prestació 
obligatòria sembla massa radical aquesta reducció. Reflexiona sobre l’esforç que estant fent els 
ajuntaments i aquest fet fa un flac favor al manteniment dels serveis als que part de la població, ja 
afectada per la crisi, provoca inseguretat i afecta als ajuntaments “ a toro” passat. En aquest 
moment s’està a punt d’obrir un nou curs i, tenint en compte la crisi i la situació d’inseguretat, 
valdria la pena tenir el recolzament del Consell Comarcal per presentar una queixa o demanar 
determinacions amb certeses per tal que no hi hagi uns atzucacs tant grans. 
 
El Sr. Payerols exposa els import de reducció que en escoles de música ha passat de 600 a 300 
euros per alumnes i que estant dient que baixarà a 160 €. 
 
El president, Sr. Fierro, manifesta el seu acord i coincidència plena amb el qu s’ha manifestat i 
explica que aquest matí ha traslladat una queixa en aquest sentit a la presidència de la Generalitat, 
i per tant ja s’hi està treballant. De cara al futur el preveu complicat però si s’aplica el curs ja passat 
encara està pitjor. Tot i que ha intentat esbrinar com aniria de cara al curs 2011/2012 no li han 
pogut dir res, però intentaran saber-ho i fer arribar la informació perquè no és un tema menor, 
doncs si ja hi havia ajuntaments que els hi costava, ara amb menys ingressos encara els hi costarà 
més i la situació serà pitjor. Reflexiona sobre el fet que estem en una època complicada i s’hauran 
de reivindicar els temes socials, educatius i de serveis bàsics doncs s’havia arribat a uns nivells de 
prestació de serveis alts i serà difícil tornar enrrera. Avui s’entendria poc el fet que s’haguessin de 
tornar a pujar quotes per aquests serveis però serà molt difícil pels ajuntaments continuar donant 
aquests serveis. Per acabar reafirmar la coincidència plena amb el plantejament fet i afirma que 
faran el que estigui a les seves mans. 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

El Sr. Fiol diu que potser s’haurà de plantejar fixar quotes segons compte de resultats i cas que els 
imports de subvencions fossin més alts retornar la part proporcional. 
 
 
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 
 


