
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2011/8 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 6 d'octubre de 2011 
Durada:  de les 20:00  a les  20.35  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 
Sr. Ricard Pérez i Llordes, vice-president tercer 
Sra. Rosa Andorrà i Nicola, consellera 
Sra. Dolors Espluga Espluga, consellera 
Sra. Maria Carme Ribó i Domenjó, consellera 
Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
Sr. Jesús Dòria i Parramon, 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. Pere Artigues i Alrich, conseller 
Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
Sr. Joaquim Pascuet Mollet, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr.  Benito Fité Vergé, Ajuntament de Coll de Nargó 



S’incorporen durant la sessió: 

Sra. Rosa Andorrà  i Nicola 
 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, COOPERACIÓ MUNICIPAL I SERV EIS AL TERRITORI 

2. Conveni amb el Consorci AUGEMA per a la gestió i execució d'ajuts forestals sostenibles 
3. Aprovació de diversos projectes i memòries valorades (PUOSC 2012) 
4. Aprovació de les bases per operacions de tresoreria a curt termini 
5. Aprovació del Compte General Exercici 2010 
6. Modificació de crèdits 4/2011 
7. Sol·licitud de declaració de compatibilitat per a l'exercici liberal d'una professió: Laia Creus 

Gispert 
8. Sol·licitud de declaració de compatibilitat per a l'exercici liberal d'una professió: Marta 

Sentenach Clop 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LO CAL 

9. Representació de la corporació a la Junta Rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs 
10. Declaració BCIL del jaciment paleontològic de la Palanca de Noves 
11. Declaració BCIL de Sant Vicenç d'Artedó 
12. Declaració BCIL Farinera de Montferrer 
13. Declaració BCIL Santa Cecília de Vilanova de Banat 
14. Declaració BCIL Sant Romà de Pallerols del Cantó 
15. Declaració BCIL Sant Vicenç de Canturri 
16. Declaració BCIL Sant Pere de Cassovall 
17. Declaració BCIL Sant Joan de Solans 
18. Declaració BCIL Sant Iscle i Santa Victòria de Turbiàs 
 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES  

19. Conveni d'actuació conjunta entre el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament d'Oliana, 
l'empresa TAURUS i el CCAU per impartir cicles formatius a Oliana  

20. Conveni amb l'AMPA d'Oliana pel menjador escolar 

 

PUNTS D'URGÈNCIA 

21. Declaració d'excepcionalitat i modificació del Pla Plurianual d'Inversions del Consell Comarcal 
per a l'adquisició d'un terreny industrial 

22. Pla econòmico financer adquisició terreny per a la planta de biomassa amb pagament aplaçat 
23. Moció de suport al model educatiu català 
 
24. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
25. Informes de Presidència. 
26. Torn obert de paraules als alcaldes. 
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27. 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 l’acta de la sessió anterior. 
 

Comissió de Governació, cooperació municipal i serv eis al territori  

 
2. CONVENI AMB EL CONSORCI AUGEMA PER A LA GESTIÓ I  EXECUCIÓ D'AJUTS 
FORESTALS SOSTENIBLES 
 
El Sr. Navinés, vicepresident, presenta el contingut del conveni fent esment dels llocs on 
s’executaran els ajuts forestals. 
 
La Sra. Vidal pel grup del Coalició de Progrés Municipal (CPM), manifesta que li sembla que les 
actuacions ja estan fetes, responent el Sr. Navinés que si perquè s’han de fer en un temps 
determinat. 
 
La Sra. Vidal manifesta que ja està bé fer-ho ràpid mentre es cobri. 
 
ACORD  

Núm. exp. CNV 2011/21 
 
Conveni amb el Consorci AUGEMA per a la gestió i ex ecució d’ajuts forestals sostenibles i 
cessió ús terreny. 
 
Entre els objectius del Consorci Alt Urgell Gestió del medi Ambient (AUGEMA) hi figura  gestionar i 
optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial derivats dels serveis 
que presti i que entre altres hi ha els que ho son per delegació dels ajuntaments i que en aquest 
moment es concreten en la gestió del tractaments silvícoles i en la gestió forestal per encomana. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell vol contribuir, a banda de la seva condició de soci del Consorci, 
a la consecució dels objectius del Consorci, i en concret a la obtenció de recursos per a la gestió 
forestal sostenible encarats a la valorització del subproducte del bosc per a biomassa i altres.  
 
El Consell Comarcal va sol·licitar ajuts al Departament de Medi Ambient (DG de Medi Natural) en 
l’anualitat 2010 i és beneficiari d’ajuts de Medi Natural per gestió forestal sostenible per forests 
públiques dels municipis d’Estamariu i de Montferrer i Castellbó. 
 
Per altre banda el Consorci necessita un terreny per la construcció d’un petit cobert-magatzem per 
acopiar estella i altres productes del bosc en el marc de la valorització de la biomassa. En relació a 



aquest el Consell Comarcal és propietari d’un terreny situat a la EDAR de Montferrer idoni per a fer 
aquesta petita construcció. 
 
L'article 10 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya regula l'encàrrec de gestió de serveis, que es pot fer a altres administracions i per a 
formalitzar aquest encàrrec cal signar un conveni. 
 
L’article 75 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals preveu la cessió d’ús de béns patrimonials 
a altres administracions o entitats públiques per finalitats concretes destinades a fins d’utilitat 
publicació d’interès social 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Encomanar la gestió i la contractació de les següents inversions i pels imports que 
consten, segons la documentació tècnica que ha servit per a la concessió de l’ajut concedir per la 
DG del Medi Natural als boscos dels termes municipals d’Estamariu i de Montferrer i Castellbò que 
consten a l’expedient 
 
Segon.  Cedir l’ús gratuït de part de la finca de la EDAR per tal que el Consorci AUGEMA pugui fer 
un magatzem per recollir l’estella. 
 
Tercer.  Aprovar el Conveni que regula els termes de l’encomana de gestió i de la cessió de l’ús 
esmentat. 
 
Quart .  Notificar aquest acord al Consorci AUGEMA. 
 
 
3. APROVACIÓ DE DIVERSOS PROJECTES I MEMÒRIES VALOR ADES (PUOSC 2012) 
 

Núm. exp. SEC 2011/10 
Projectes i memòries valorades - PUOSC 2012 
 
L’article 18 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del 
PUOSC 2008-2012, preveu el tràmit d’informació pública perquè es pugui formular les al·legacions 
oportunes. En el DOGC núm. 5900, de data 15 de juny de 2011, s’ha publicat l’edicte d’informació 
pública del PUOSC, any 2012.  
 
En l’atribució inicial d’ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2012, el Consell 
Comarcal hi tenia incloses tres obres:  
 

ACTUACIONS PREVISTES ANUALITAT 2012  PRESSUPOST  SUBVENCIÓ 
Contenció de talussos, millora del drenatge longitudinal i col·locació de 
barrera de seguretat al camí d'accés a Cava 108.127,79 € 64.876,67 € 

Revestiment de cunetes i col·locació de barrera de seguretat del camí 
d'accés a l'Alzina 139.048,30 € 83.428,98 € 

Centre de serveis, fase 3 363.226,52 € 147.500,00 € 
TOTAL  610.402,61 € 295.805,65 € 

 
Dues d’aquestes actuacions no es duran a terme a través del Pla d’Obres perquè ja s’han executat 
amb càrrec a altres programes de la Generalitat, i pel que fa al Centre de Serveis s’ha fet una 
contractació avançada. 
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Per tant, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per acord de la Comissió de Govern de 6 de setembre 
de 2011 ha presentat al·legacions per a la sol·licitud d’inclusió de noves obres i per manifestar la 
renúncia a les que no es realitzaran en aquest Pla i que a continuació s’indiquen: 
  

PROJECTES NOUS PRESSUPOST 
Actuacions d’arranjament i millora a la xarxa de camins de la comarcal de l’Alt Urgell 61.368,48 
Revestiment de cunetes del camí rural d’accés a Sallent. Tram PK 3+280 a PK 4+550 44.937,13 
Compra d’una parcel·la per a la construcció d’una planta de Biomassa a l’Alt Urgell 374.387,87 
Ignifugació i protecció del foc de l’estructura del CSAU. Fase 3: instal·lacions i adequació de la 
planta baixa pels serveis de promoció i dinamització socioeconòmica de l’Alt Urgell” 26.488,82 

Porta d’accés al CSAU. Fase 3: instal·lacions i adequació de la planta baixa pels serveis de 
promoció i dinamització socioeconòmica de l’Alt Urgell 16.475,34 

Reforç de ferm i protecció de talussos del camí rural d’accés a Fígols des de la ctra. L-401 64.705,25 
Reforç de ferm del camí rural d’accés a Calvinyà, Tram PK+00 a PK+920 (Poble Sec) 25.854,76 

TOTALS 614.217,65 
 
Atès el disposat a l’article 37 Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament, d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, i, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda,  
 
Primer.  Aprovar els següents projectes. 
 

PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST 
Actuacions d’arranjament i millora a la xarxa de camins de la comarcal de l’Alt Urgell 61.368,48 
Revestiment de cunetes del camí rural d’accés a Sallent. Tram PK 3+280 a PK 4+550 44.937,13 
Ignifugació i protecció del foc de l’estructura del CSAU. Fase 3: instal·lacions i adequació de la 
planta baixa pels serveis de promoció i dinamització socioeconòmica de l’Alt Urgell” 26.488,82 

Porta d’accés al CSAU. Fase 3: instal·lacions i adequació de la planta baixa pels serveis de 
promoció i dinamització socioeconòmica de l’Alt Urgell 16.475,34 

Reforç de ferm i protecció de talussos del camí rural d’accés a Fígols des de la ctra. L-401 64.705,25 
Reforç de ferm del camí rural d’accés a Calvinyà, Tram PK+00 a PK+920 (Poble Sec) 25.854,76 

TOTALS 239.829,78 
 
Segon.  Exposar al públic aquestes projectes i memòries pel termini de 30 dies per tal que puguin 
ser examinats i es pugui presentar al·legacions, fent constar que cas que no se’n presentin 
aquesta aprovació s’entendrà elevada automàticament a definitiva. 
 
 
En acabar aquest punt s’incorpora a la sessió la Sra. Rosa Andorrà  i Nicola 
 
 
4. APROVACIÓ DE LES BASES PER OPERACIONS DE TRESORE RIA A CURT TERMINI 
 
El Sr. Pérez, vicepresident, presenta el contingut de la proposta de les bases que s’instrumenten 
per poder demanar ofertes a les entitats bancàries. 
 
La Sra Vidal, del grup de CPM, pregunta si passarà per la Comissió de Finances. 
 



El president respon que d’entrada el que desitja és que hi hagi propostes i que en tot cas 
s’informarà a la Junta de Portaveus, alhora que explica que es delega la contractació de la pòlissa 
a la Comissió de Govern. 
 
ACORD  

Núm. exp. INT 2011/102 
Aprovació de les bases per operacions de tresoreria  a curt termini 
 
Atesa la proximitat del venciment de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació per a l'any 
2011. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda,  
  
Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació de pòlisses de 
crèdit anuals per import màxim de 1.300.000,00 €. 
 
Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca a través de les oficines 
obertes a la Seu d’Urgell la presentació de propostes. 
 
Tercer.  Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la contractació 
d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la.  
 
 
5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2010 
 
La Sra. Camps, gerent, presenta el resum de la liquidació de l’exercici amb el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria, que compren el del propi Consell i el refós amb l’empresa 
pública comarcal Iniciatives Alt Urgell SA (IAUSA). 
 
La Sra. Vidal, pel grup de CPM, exposa que el compte general és un document tècnic comptable 
que té una coherència amb el pressupost del 2010 i recorda que aquell pressupost el van votar en 
contra, sobretot per no estar d’acord en partides com els assessors i les assistències. tenint en 
compte que en aquell moment van votar en contra anuncia igualment el vot en contra a l’aprovació 
del Compte General. Demana que els comptes es presentin el mes de juny i no a l’agost perquè 
amb l’exposició pública durant l’agost no va tant bé per fer-ne la consulta. Per altre banda exposa 
que el tema del dret a tenir còpia entén que s’hauria de fer canvis per millorar. 
 
El president explica que enguany ha estat un any electoral i el fet d’estar en funcions durant el mes 
de juny ho ha endarrerit tot i que entén la proposta. Pel que fa al dret a còpia tal com ja li va dir es 
mirarà. 
 
ACORD:  

Núm. exp. INT-2011-78 
Aprovació del compte general, exercici 2010    
 
Presentat a la consideració del Ple el Compte General de l’exercici 2010, integrat pel de la pròpia 
entitat i el de la societat mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció 
comarcal, rendit pel president i informat per la Comissió Especial de Compte en sessió de 2 
d’agost de 2011 i de 27 de setembre de 2011, i vist el resum sobre el resultat de la gestió 
pressupostària i liquidació de l’exercici, del qual resulta un resultat pressupostari ajustat de 
93.034,71 € i un romanent positiu de tresoreria per despeses generals d’import de 138.254,45 € 
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Vistos que els informes de la Comissió han estat favorables a l’aprovació del Compte General i 
tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Tenint en compte que el Compte general ha estat exposat al públic pel termini previs a la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals a partir de la publicació de l’edicte d’exposició pública al BOP 
de Lleida de data 11/08/2011, termini que acabava el 8/09/2011 i en el qual no s’ha presentat cap 
al·legació. 
 
Vistos els informes d’intervenció emesos 
 
Atès el disposat als articles 208 a 212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós. 
 
Per majoria, amb els vots a favor dels 10 membres presents de CiU i ERC i el vot en contra dels 6 
membres presents del grup de CPM, s’acorda, 
 

Primer.  Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 2010. 

Segon.  Donar compte del Decret de Presidència 79/2011 d’aprovació de la liquidació de l’exercici 
2010 

 
6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2011 
 
El Sr. Pérez, vicepresident, presenta el contingut de la proposta de modificació de crèdits . 
 
La Sra. Vidal del grup de CPM pregunta si son per canvis de partides, responent el Sr. Pérez que 
si i que si vol les detalla. 
 
La Sra. Vidal manifesta que si son les mateixes que a la comissió informativa no cal i el Sr. Pérez 
indica que així és. 
 
ACORD :  

Núm. exp. INT 2011/104 
Modificació de crèdits 4/2011 
   
Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient,  
 
D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Per majoria, amb els vots a favor dels 10 membres presents de CiU i ERC i el vot d’abstenció dels 
6 membres presents del grup de CPM, s’acorda, 
 



Primer.  Aprovar les modificacions pressupostàries detallades amb les partides pressupostàries i 
imports més avall indicats, així com el seu finançament: 
 
Modificació de crèdits 4/2011 
 
Amb la necessitat d’atendre despeses per les que no existeix suficient consignació en el 
Pressupost, despeses que no poden ser demorades pel proper exercici, aquesta Presidència 
conforme amb el disposat en l’article 177 de TRLRHL i el RD 500/1990, de 20 d’abril, considera 
necessària l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del següent expedient de suplements 
de crèdit: 
 

Denominació  Import  Aplicació  
Servei UBASP - Ajuntaments (AS/EE) 98.868,02 230.460 
T.corrent famílies.Urgències,SAD,TA 42.000,00 230.480 
Programa desenvolupament rural  78.500,00 454.609 
Activitats culturals recreatives comarca 5.000,00 330.226 
 

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT  224.368,02 

 
Finançament de la modificació de crèdits extraordin aris: 
 
BAIXES EN PARTIDES DE DESPESES 
Denominació  Import  Aplicació  
Consorci Atenció les Persones de l'Alt Urgell 140.868,02 230.467 
Treballs silvícoles prevenció incendis 78.500,00 170.226 
TOTAL BAIXES  219.368,02  
 
NOUS INGRESSOS 
Denominació  Import  Aplicació  
Transferències corrents de la Diputació Lleida 5.000,0 461 
TOTAL NOUS INGRESSOS 5.000,00  
 

De la mateixa manera, hi ha la necessitat d’atendre despeses per les que no existeix dotació en el 
Pressupost, despeses que no poden ser demorades pel proper exercici, aquesta Presidència 
conforme amb el disposat en l’article 177 de TRLRHL i el RD 500/1990, de 20 d’abril, considera 
necessària l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del següent expedient de crèdits 
extraordinaris: 
 
Denominació  Import  Aplicació  
Medi Ambient. Inversió en terrenys 374.387,87 170.600 
Servei voluntariat europeu 235,00 234.226 
Servei voluntariat europeu 647,78 234.226 
Pla d'ocupació i impuls econòmic 8.490,00 434.770 
 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINAR IS 383.760,65 
 
Finançament de la modificació de crèdits extraordin aris: 
 
BAIXES EN PARTIDES DE DESPESES 
Denominació  Import  Aplicació  
Retrib. bàsiques personal eventual 8.490,00 920.110 
TOTAL BAIXES  8.490,00  
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NOUS INGRESSOS 
Denominació  Import  Aplicació  
Adquisició terreny a termini 374.387,87 552 
Transferències corrents INJUVE 235,00 420 
Transferències corrents entitats 647,78 480 
TOTAL NOUS INGRESSOS 375.270,65  
 
Així mateix hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, la consignació 
pressupostària existents és insuficient o no ampliable, i hi ha partides que poden minorar-se: 
 

Núm. Partida Denominació Import alta 
Import 
baixa 

1/4 432.226 Prog.FSE-Nous senders.Desp.diverses   24.767,11 
2/4 432.131 Prog.FSE-Nous senders.Pers.no fix 18.601,50   
3/4 432.160 Prog.FSE-Nous senders.Seg.Social 6.165,61   
44 912.100 Retrib. bàsiques òrgans de govern 4.499,05   
5/4 912.160 Seguretat social òrgans de govern 3.018,62   
6/4 920.110 Retrib. bàsiques personal eventual   7.517,67 
7/4 230.227 Programa transport adaptat 15.000,00   
8/4 230.467 Consorci Atenció Persones Alt Urgell   15.000,00 
9/4 930.359 Interessos i altres de tresoreria 9.400,00   
10/4 011.310 Interessos préstecs 8.950,00   
11/4 920.110 Retrib. bàsiques personal eventual   18.350,00 

TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT  65.634,78 65.634,78 
 
Cal tenir en compte el que disposen els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, i els 
articles 40 i 41 del RD 500/90, de 20 d’abril, amb relació al règim de les transferències de crèdit i 
l’òrgan competent per autoritzar-les. 
 
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. 
 
 
7. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI LIBERAL D'UNA 
PROFESSIÓ: LAIA CREUS GISPERT 

Núm. exp. PER 2011/30 
Compatibilitat per a l'exercici liberal d'una profe ssió 
 
En data 31 d’agost d’enguany, la Sra. Laia Creus Gispert, historiadora, que presta els seus serveis 
com a treballadora temporal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ha sol·licitat la compatibilitat per a 
l'exercici d'activitat al sector privat, i en concret, per a la realització de treballs relacionats amb els 
seus estudis: direcció d’excavacions arqueològiques i participació en projectes de recerca 



arqueològics; realització d’estudis de recerca històrics i altres tasques relacionades amb la 
investigació històrica (buidat d’arxius, transcripció de documents, inventaris fotogràfics...); tasques 
relacionades amb la gestió del patrimoni, des de la creació de tríptics, exposicions, 
musealitzacions i tasques en general de difusió del mateix. 
 

Quant a l’activitat a l’Administració Pública, aquesta es concreta en la pròpia d’un Tècnic de 
Joventut: gestió dels programes, del Pla comarcal i dels Plans Locals de Joventut. 
 

L'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, estableix els supòsits pels quals es pot declarar la incompatibilitat, per 
a totes les persones incloses en l'àmbit del Reglament, per a l'exercici d'una segona activitat o un 
segon lloc de treball privat. 
 

La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del 
Ple (article 54.s del Decret 214/1990), i ha d'estar prèviament informat per la comissió 
corresponent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 

Primer.  Atorgar la compatibilitat a la Sra. Laia Creus Gispert pel que fa referència a les activitats 
descrites en l’antecedent. 
 

Segon.  Deixar constància d’aquest acord a l’expedient de personal corresponent, i notificar-li a 
l’interessada informant-li del següent: 
 

• Que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un 
50%. 

• Que, en virtut de l’article 330 del Reglament, l’activitat professional privada no es pot 
relacionar directament amb la que es realitza en la unitat o servei públic adscrita.  

 
 
8. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI LIBERAL D'UNA 
PROFESSIÓ: MARTA SENTENACH CLOP 

Núm. exp. PER 2011/31 
Compatibilitat per a l'exercici liberal d'una profe ssió 
 
En data 13 de setembre d’enguany, la Sra. Marta Sentenach Clop, psicòloga, que presta els seus 
serveis com treballadora temporal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ha sol·licitat la compatibilitat 
per a l'exercici d'activitat al sector privat, i en concret, per a la realització d’atenció educativa de 
nens majors de 6 anys i adolescents i, en la vessant clínica, adolescents i adults. 
 

Quant a l’activitat a l’Administració Pública, aquesta es concreta en el desenvolupament d’accions 
destinades a la orientació i el suport de forma individualitzada de cada jove participant al programa 
SUMA'T, per tal d'identificar els seus recursos i competències. Aquestes accions inclouen tasques 
de diagnosi, formació, assessorament, motivació, tutories i recerca de feina. 
 

L'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, estableix els supòsits pels quals es pot declarar la incompatibilitat, per 
a totes les persones incloses en l'àmbit del Reglament, per a l'exercici d'una segona activitat o un 
segon lloc de treball privat. 
 

La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del 
Ple (article 54.s del Decret 214/1990), i ha d'estar prèviament informat per la comissió 
corresponent. 
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Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 

Primer.  Atorgar la compatibilitat a la Sra. Marta Sentenach Clop pel que fa referència a les 
activitats descrites en l’antecedent. 
 

Segon.  Deixar constància d’aquest acord a l’expedient de personal corresponent, i notificar-li a 
l’interessada informant-li del següent: 
 

• Que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un 
50%. 

• Que, en virtut de l’article 330 del Reglament, l’activitat professional privada no es pot 
relacionar directament amb la que es realitza en la unitat o servei públic adscrit. 

 

Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament lo cal  

 
9. REPRESENTACIÓ DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA RECTOR A DE L'INSTITUT 
D'ESTUDIS ILERDENCS 
 

 Núm. exp. SEC 2011/11 
Representació de la Corporació a la Junta Rectora d e l'IEI 
 
D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, formaran part de la seva Junta 
Rectora tres presidents de consell comarcals, o persones en qui deleguin, nomenats pel Consell 
General de l’Institut a proposta del seu president. 
 
Així, a proposta del president de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, s’ha sotmès 
a l’aprovació del seu Consell General la designació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a 
membre de la Junta Rectora. 
 
Atès que s’ha resolt favorablement la proposta,  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar formar part de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida. 
 
Segon.  Designar a la senyora Carme Ribó Domenjó com a representant del Consell Comarcal a 
l’òrgan rector esmentat. 
 
Tercer.  Comunicar aquest acord a la interessada. 
 
 
10. DECLARACIÓ BCIL DEL JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE L A PALANCA DE NOVES 
 

Núm. exp. BCL 26/2010 



JACIMENT PALEONTOLÒGIC DE LA PALANCA DE NOVES 
 
L’associació Lo Riu Roig i l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local del jaciment paleontològic de la Palanca de Noves, titularitat de l’empresa KNAUF 
GmbH Sucursal en España. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i el propietari n’ha mostrat explícitament la seva conformitat, tal com consta a 
l’expedient. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un dels dos únics jaciments paleontològics de la Península 
Ibèrica del Pèrmic Superior, pròxim a l’anomenada extinció massiva del Pèrmic/Triàsic, fa uns 250 
milions d’anys, així com el fet que s’hi localitzen les petjades de tetràpodes més antigues de 
Catalunya. 
 
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 el jaciment paleontològic de la Palanca de Noves. 
 
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’associació Lo Riu Roig, a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet i a 
l’empresa KNAUF GmbH Sucursal en España. 
 
 
 
11. DECLARACIÓ BCIL DE SANT VICENÇ D'ARTEDÓ 

Núm. exp. BCL 6/2011 
ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ D’ARTEDÓ 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Vicenç d’Artedó, titularitat del mateix bisbat. 
 
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 projectat per l’arquitecte Calixte Freixa, arquitecte 
amb una obra historicista i eclèctica ben coneguda en l’àmbit pirinenc a cavall dels segles XIX i XX, 
així com la seva íntima vinculació amb les vivències religioses dels veïns d’Artedó i la seva 
caracterització del perfil de la població. 
 
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: 
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Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Vicenç d’Artedó. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
12. DECLARACIÓ BCIL FARINERA DE MONTFERRER 

Núm. exp. BCL 10/2010 
ANTIGA FARINERA DE MONTFERRER 
 
L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’antiga farinera de Montferrer, titularitat de la Comunitat del Rec dels Quatre Pobles. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i el propietari no ha manifestat cap inconvenient en la continuïtat de la tramitació 
de l’expedient. 
 
Destaca de l’informe que es tracta del testimoni d’una etapa de profunda transformació del teixit 
econòmic comarcal i que la seva recent obertura com a museu li aporta una funció pedagògica de 
primer ordre en el camp etnogràfic i de l’arqueologia industrial de la comarca.  
 
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’antiga farinera de Montferrer. 
 
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 Montferrer i Castellbò i a la Comunitat del Rec dels 
Quatre Pobles. 
 
 
13. DECLARACIÓ BCIL SANTA CECÍLIA DE VILANOVA DE BA NAT 

Núm. exp. BCL 11/2011 
ESGLÉSIA DE SANTA CECÍLIA DE VILANOVA DE BANAT 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Santa 
Cecília de Vilanova de Banat, titularitat del mateix bisbat. 
 



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 construït segons les modestes directrius 
estilístiques pròpies del barroc pirinenc, la seva íntima vinculació amb les vivències religioses i 
Scomunitàries de moltes generacions de veïns de Vilanova de Banat i la seva condició de referent 
visual de la població, gràcies al seu campanar de torre que sobresurt del conjunt 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 Cecília de Vilanova de Banat. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
14. DECLARACIÓ BCIL SANT ROMÀ DE PALLEROLS DEL CANT Ó 

Núm. exp. BCL 12/2011 
ESGLÉSIA DE SANT ROMÀ DE PALLEROLS 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Romà de Pallerols del Cantó, titularitat del mateix bisbat. 
 
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 d’orígens medievals profundament modificat en 
època moderna amb l’ampliació del temple seguint els criteris estilístics del barroc local, que ha 
estat íntimament vinculat a les vivències religioses de diverses generacions de veïns de Pallerols 
del Cantó i de tota la seva demarcació parroquial i que, amb el seu campanar de torre, determina 
d’una forma decisiva el perfil del poble de Pallerols. 
 
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 Sant Romà de Pallerols. 
 
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 Montferrer i Castellbò i al Bisbat d’Urgell. 
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15. DECLARACIÓ BCIL SANT VICENÇ DE CANTURRI 

Núm. exp. BCL 13/2011 
ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE CANTURRI 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Vicenç de Canturri, titularitat del mateix bisbat. 
 
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 d’estil barroc, segons la modesta tipologia d’aquest 
estil tal i com es desenvolupava al Pirineu català, amb un programa decoratiu recentment 
desaparegut, i que està íntimament vinculat a les vivències religioses i comunitàries de 
generacions de veïns de la població de Canturri.  
 
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 Sant Vicenç de Canturri. 
 
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 Montferrer i Castellbò i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
16. DECLARACIÓ BCIL SANT PERE DE CASSOVALL 

Núm. exp. BCL 15/2011 
ESGLÉSIA DE SANT PERE DE CASSOVALL 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Pere 
de Cassovall, titularitat del mateix bisbat. 
 
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 modest temple d’estil barroc, amb una línia molt funcional 
lligada a les formes tradicionals implantades a la zona i que està íntimament vinculat a les 
vivències religioses i comunitàries de diverses generacions de veïns de Cassovall.  



 
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 Sant Pere de Cassovall. 
 
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 Montferrer i Castellbò i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
17. DECLARACIÓ BCIL SANT JOAN DE SOLANS 

Núm. exp. BCL 16/2011 
ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE SOLANS 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Joan 
de Solans, titularitat del mateix bisbat 
 
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 i el llenguatge propis de 
l’arquitectura barroca que es construïa al Pirineu entre els segles XVII i XVIII, que està íntimament 
vinculat a les vivències religioses i comunitàries del poble de Solans i que la seva pròpia ubicació 
el converteix en un referent paisatgístic del conjunt de la població.  
 
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 Sant Joan de Solans. 
 
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 Montferrer i Castellbò i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
18. DECLARACIÓ BCIL SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA DE TURBIÀS 

Núm. exp. BCL 17/2011 
ESGLÉSIA DE SANT ISCLE I SANTA VICTÒRIA DE TURBIÀS 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant Iscle i 
Santa Victòria de Turbiàs, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
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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 barroc, possiblement del segle XVIII tot i que 
ampliat al segle XIX amb la construcció d’un campanar de torre, que està íntimament vinculat amb 
les vivències religioses i comunitàries de generacions de veïns del poble de Turbiàs i que la seva 
morfologia fa del temple el principal referent visual del poble de Turbiàs.  
 
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 Sant Iscle i Santa Victòria de Turbiàs. 
 
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 Montferrer i Castellbò, a l’EMD de la Vall de Castellbò i 
al Bisbat d’Urgell. 
 

Comissió d' Atenció i serveis a les persones  

 
19. CONVENI D'ACTUACIÓ CONJUNTA ENTRE EL DEPARTAMEN T D'ENSENYAMENT, 
L'AJUNTAMENT D'OLIANA, L'EMPRESA TAURUS I EL CCAU P ER IMPARTIR CICLES 
FORMATIUS A OLIANA. 
 
El Sr. Pérez, vicepresident, presenta el contingut del conveni i destaca que sigui per formació 
específica en col·laboració amb una empresa. 
 
La Sra. Vidal anuncia el vot a favor del grup de CPM i demana tenir còpia del conveni. 
 
El president respon que no hi ha cap problema. 
  

Núm. exp. CNV 2011/19 
 
Conveni d'actuació conjunta entre el Departament d' Ensenyament, l’Ajuntament d’Oliana, 
l’empresa TAURIS i el CCAU per impartir cicles form atius a Oliana  
 
L'empresa TAURUS, SL d'Oliana requereix de personal administratiu qualificat i amb coneixements 
de comerç internacional per a la seva divisió comercial. No obstant, tant la manca de transport que 
comuniqui amb els centres d’ensenyament com la inexistència de cicles formatius d’aquesta 
especialitat a prop, dificulta la formació tant del personal propi de l’empresa com dels joves que 
volen inserir-se en aquest camp professional. 



 
Per aquest motiu, i per a donar resposta a les necessitats formatives de la comarca de l'Alt Urgell 
pel que fa al sector administratiu i facilitar la qualificació dels professionals que ja treballen en el 
sector i dels joves, el Consell Comarcal, en data 2 d’octubre de 2008 va signar un Conveni amb el 
Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Oliana i l’empresa Electrodomésticos TAURUS, SL, 
l’objecte del qual era impartir el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa, amb una 
distribució temporal extraordinària, i el cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances, 
amb una distribució temporal extraordinària, incloent continguts formatius relacionats amb el 
comerç internacional, a l'IES Aubenç d'Oliana, de forma que tant els continguts com la distribució 
horària s'adeqüés a les necessitats de formació de l'empresa. 
  
La clàusula dotzena del Conveni esmentat estableix la seva vigència pels cursos escolars 
compresos entre les anualitats 2008-2011, i que qualsevol continuació d’aquesta col·laboració s’ha 
d’instrumentar mitjançant la signatura de nous convenis. 
 
Vista la proposta d’un nou conveni amb el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament d’Oliana i 
l’empresa TAURUS per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa i el cicle 
formatiu de grau superior d’administració i finances amb continguts formatius relacionats amb el 
comerç internacional, a l’Institut Aubenç d’Oliana.  
 
Atès que el Consell Comarcal està interessat en que l’oferta formativa de la comarca s’adapti  a les 
demandes socials i econòmiques del moment i a les circumstàncies concretes del territori i 
col·lectiu, i que els compromisos que adquirirà amb la seva signatura són facilitar de manera 
gratuïta el transport de les persones de la comarca matriculades en aquests cicles formatius, i 
col·laborar en la recerca d’empreses i institucions per a la formació en centres de treball (FCT).  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni d’actuació conjunta entre el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Oliana, l’empresa Electrodomésticos TAURUS, SL i el 
CCAU per impartir cicles formatius a Oliana. 
 
Segon.  Designar el membre representant de la Corporació a la Comissió Mixta, la qual coordinarà, 
realitzarà el seguiment i l’avaluació de les accions previstes en el Conveni. 
 
Tercer.  Facultar al President per a la signatura i execució dels acords prevists en el Conveni. 
 
Quart.  Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament, a l’empresa TAURUS, SL i a 
l’Ajuntament d’Oliana. 
 
Cinquè.  Notificar aquest acord al/la representant de la Corporació que integrarà la Comissió Mixta. 
 
 
20. CONVENI AMB L'AMPA D'OLIANA PEL MENJADOR ESCOLA R 
 
El Sr. Pérez, vicepresident, presenta el contingut del conveni i destaca que sigui amb l’AMPA per a 
la gestió del menjador de l’escola i de l’institut. 
 
La Sra. Vidal si els import son iguals per totes les escoles responent el Sr. Pérez que si. 
 
 

Núm. exp. CNV 2011/20 
Conveni amb l'AMPA d'Oliana pel menjador escolar 
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El Consell Comarcal de l’Alt Urgell exerceix les competències delegades pel Conveni anual signat 
amb el Departament d’Educació en matèria de menjadors escolars en el marc de l’establert en el 
Decret 219/1989. 
 
El menjador escolar que dóna servei al CEIP Sant Jordi i l’IES Aubenç d’Oliana disposa d’una 
instal·lació de cuina que ha estat gestionada per la direcció del CEIP Sant Jordi fins al curs 2009-
2010. El mes de juny de 2010 la direcció del CEIP Sant Jordi va comunicar al Consell Comarcal la 
decisió de deixar de gestionar aquest servei i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del 
mateix CEIP va sol·licitar al Consell Comarcal la voluntat d’assumir-ne la gestió. 
 
El Ple de la corporació, de data 14 d’octubre de 2010, va aprovar el Conveni amb l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Sant Jordi d’Oliana per a la gestió del servei de menjador escolar 
d’Oliana pels alumnes del CEIP esmentat i de l’IES Aubenç. La vigència del Conveni s’establia fins 
a la finalització del curs escolar 2010-2011, essent possible la seva pròrroga de curs en curs, com 
així es disposa en la seva clàusula sisena. 
 
Atès que la Comissió del Menjador Escolar de l’AMPA de l’Escola Sant Jordi d’Oliana, en la reunió 
celebrada el 8 de setembre de 2011, va acordar, per unamitat, renovar el conveni amb aquesta 
Corporació per a la gestió del menjador escolar pel curs 2011-12. 
 
Vista la clàusula sisena del Conveni amb l’AMPA d’Oliana, de 7 de setembre de 2010, on 
s’estableix que el conveni es podrà prorrogar de curs en curs, previ acord de les parts i amb el 
conseqüent informe per part de la comissió de seguiment. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la pròrroga del Conveni amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP 
Sant Jordi d’Oliana per a la gestió del servei de menjador escolar d’Oliana pels alumnes del CEIP 
esmentat i de l’IES Aubenç. 
 
Segon.  Designar el membre representant de la Corporació a la Comissió de Seguiment.  
 
Tercer.  Facultar al President per a la signatura i execució dels acords prevists en el Conveni. 
 
Quart.  Notificar aquest acord a l’AMPA d’Oliana, al CEIP Sant Jordi i a l’IES Aubenç. 
 

Punts d'urgència  

 
Previ l’acord d’inclusió dels tres punts per urgència d’acord amb l’establert amb l’article 82 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals es passa a la inclusió, 
debat i acord dels tres punts següents: 
 
21. DECLARACIÓ D'EXCEPCIONALITAT I MODIFICACIÓ DEL PLA PLURIANUAL 
D'INVERSIONS DEL CONSELL COMARCAL PER A L'ADQUISICI Ó D'UN TERRENY 
INDUSTRIAL 



 
El president explica que el Ple anterior es va acordar la compra pendent de rebre’s l’autorització 
per part del Departament de Governació, el qual és favorable però al ser una inversió en què al 
demanar-la es preveia una plurianualitat superior  als 4 anys cap declarar l’excepcionalitat de 
l’adquisició i modificar el Pla plurianual i alhora s’ha d’aprovar el Pla econòmic financer perquè 
aquesta plurianulitat es tradueix en endeutament als efectes del D. d’Economia. Recorda que els 
crèdits fets per la subvenció FEDER i per la subvenció Leader, es van fer a llarg termini tot i que 
d’entrada podria considerar-se un préstec per circulant. A l’incorporar la .... de l’INCASOL l’estalvi 
net es torna negatiu i per tant s’ha d’aprovar un Pla econòmico financer tot i que si es rebessin les 
subvencions no caldria fer-lo ni demanar autorització a Economia i Finances. 
 
La Sra. Vidal, pel grup del CPM, demana exactament quin és l’acord a prendre. 
 
El president respon que per una banda es declara l’execepcionalitat i s’aprova el Pla plurianual i en 
l’altre acord s’aprova el Pla econòmic financer. 
 
La Sra. Vidal anuncia el vot d’abstenció del grup CPM als dos punt inclosos per urgència, i demana 
aclariment sobre si el Pla econòmic financer està fet. 
 
El president respon que si que està fet i que és el que s’ha d’enviar al Departament d’Economia.  
 
ACORD 

Núm. exp. CPR-2011-02 
 
Declaració d’excepcionalitat i modificació del Pla plurianual d’inversions per a l’adquisició 
d’un terreny industrial. 
 
El Ple de 11 d’agost de 2011 va aprovar la compra d’un terreny industrial a Montferrer per situat al 
polígon industrial de Montferrer SUD 2.2, inscrita al Registre de la Propietat Tom 1040 Llibre 28 
Finques 88 i 177, condicionat a que l’informe del Departament de Governació s’emetés en sentit 
favorable o a la condició del transcurs del termini de 30 dies sense que s’emetés. 
 
En data 19 de setembre s’ha emès l’informe del Director General d’Administració Local, rebut al 
Consell Comarcal en data 22 de setembre. Aquest informe s’emet en sentit favorable esmentant la 
necessitat que, donat el caràcter de diferit en el temps del pagament, s’acordi pel Ple 
l’excepcionalitat de la inversió i es doni compliment a la normativa pressupostària sobre el caràcter 
plurianual de la despesa. 
 
Consta informe de valoració pericial dels terrenys que s’ha fet conforme als criteris legals i 
reglamentaris. 
 
L’article 79 del RD 500/1990 en relació al 174.1 i 3  del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals, estableix que les despeses plurianuals son aquelles que estenen els 
seus efectes econòmics a exercicis posteriors a aquells en què s’autoritzen, i preveu que alhora 
que el Pla plurianual d’inversions té un màxim de 4 anys amb uns determinats percentatges 
d’inversió per a cada any.  
 
Alhora l’article 174.5 del RDL 2/2004 estableix que en casos excepcionals es pot ampliar el 
nombres d’anualitat del Pla plurianual d’inversions, 
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Atès el disposat a l’article 206.3 del DL 2/2033 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya, l’article 30.1.a) del Decret 336/1988 pel qual s’aprova el Reglament 
de Patrimoni dels ens locals. 
 
Per majoria absoluta, amb els vots a favor dels 10 membres presents de CiU i ERC i el vot 
d’abstenció dels 6 membres presents del grup de CPM, s’acorda, 
 
Primer.  Declarar l’excepcionalitat de l’adquisició del terreny que consta a l’antecedent d’aquest 
acord.  
 
Segon.  Modificar el Pla d’inversions Plurianuals del Consell Comarcal que consta al pressupost 
vigent per tal d’incloure la inversió per adquisició del terreny amb finançament que consta a la 
proforma de l’escriptura de compravenda amb l’INCASOL 
 
 
22. PLA ECONÒMICO FINANCER ADQUISICIÓ TERRENY PER A  LA PLANTA DE BIOMASSA 
AMB PAGAMENT APLAÇAT 

Núm. exp. INT 2011/112 
Aprovació del Pla econòmico financer exercici 2011 

 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té prevista l’adquisició d’un terreny per a la construcció de la 
futura planta de biomassa, amb el procediment de pagament aplaçat, amb un termini de pagament 
de 10 anys. L’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abrils, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals, en l’annex 1 determina que el compte “173. Creditors d’immobilitzat a 
llarg termini”, constitueix un passiu financer, i per tant resta subjecte a tutela financera, i d’acord 
amb el previst amb l’article 53 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, quan l’estalvi net sigui negatiu, l’entitat ha d’elaborar un pla 
de sanejament financer amb l’objectiu d’assolir un estalvi net positiu en un termini no superior a 
tres anys. 
 
2.- MESURES DE SANEJAMENT A ADOPTAR 
 
Donat que el motiu de que l’estalvi net sigui negatiu és que l’entitat té concertades operacions de 
crèdit la finalitat dels quals és finançar el retard de cobrament de subvencions atorgades, s‘enten 
que és una situació temporal, en el que no és necessari pendre cap mesura excepcional de 
sanejament, donat que els préstecs es cancel·laran amb el cobrament de les diferents 
subvencions. 
 
El detall dels préstecs segons la seva natura és la següent: 
 
Préstec Import 01/01/2011 Natura 
Caja Madrid 260.295,72 € Inversió 
 
 
Préstec Import 01/01/2011 Natura 
BBVA 363.857,01 € Tresoreria 
La Caixa 643.500,00 € Tresoreria 



 
Nova operació 
 
Pagament aplaçat Import 01/01/2011 Natura 
Incasol 374.387,87 € Inversió 
 
 
Per majoria, amb els vots a favor dels 10 membres presents de CiU i ERC i el vot d’abstenció dels 
6 membres presents del grup de CPM, s’acorda, 
 
Únic. Aprovar el pla econòmico-financer d’estabilitat del pressupost 2011. 
 
 
23. MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 

 Núm. exp. PRS 2011/18 
Moció de suport al model educatiu català 
 
Els grups polítics comarcals de Convergència i Unió, Coalició Progrés Municipal i Esquerra 
Republicana de Catalunya, presents a la sessió presenten al plenari una Moció conjunta sobre el 
suport al model educatiu català que és llegida per la secretària, del tenor literal següent, i que és 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
 
TEXT DE LA MOCIO : Moció de suport al model educati u català 
 
Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 
desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació al model educatiu català i 
la llengua, els grups comarcals integrants del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell proposen 
l’aprovació de la següent 
 

MOCIO DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 
 
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana  és una història d’èxit de més de 30 anys, 
que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats. 
 
Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i l’esforç de 
famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per 
sobre de tot.  
 
Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel High Level 
Group on Multilinguism de la Unió Europea. 
 
No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el 
català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de l’estat -tal com 
estableixen els Informes PISA, que avalua internacionalment els coneixements adquirits de la mà 
de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el 
coneixement d’una tercera llengua. 
 
El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al Parlament i 
en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II el règim lingüístic del 
sistema educatiu de Catalunya).  
 
Per tot això, acordem: 
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Primer.  Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa 
aquesta ofensiva jurídica. 
 
Segon.  Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no 
només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes 
plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües 
d’origen. 

 
Tercer.  Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest model, des dels 
estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la Generalitat 
restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels 
experts en aquesta qüestió. 
 
Quart.  Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes en aquest 
sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat. 

 
Cinquè.  Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat 
somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consells Escolars 
Municipals. 

 
 
24. 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. 88 al 113 de 2011 compresos entre els dies 12 d’agost i la data d’avui. 
• Resolucions : núm. 75 al 93 de 2011 entre els dies 12 d’agost i la data d’avui. 

 
 
25. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president proposa i el Ple considera la felicitació amb agraïment pel servei i la dedicació del ple 
al Sr. Emili Valero Mallea qui ha estat interventor del Consell Comarcal des de la seva constitució, 
l’any 1989, i que alhora en va ser secretari del Consell Comarcal des de la constitució fins el maig 
de 1989, i que havia estat també secretari del Consell Comarcal de Muntanya, per la seva 
merescuda jubilació. 
 
En segon lloc informa sobre la celebració, aquest cap de setmana, de la beatificació de la Mare 
Anna. M. Janer, qui va fundar la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell a la Seu d’Urgell. 
 
Per finalitzar informa que demà hi haurà una visita institucional de la Molt Honorable Presidenta del 
Parlament, Sra. Núria de Gispert, acte al qual estan tots convidats i que posteriorment hi haurà un 
dinar amb els alcaldes de la comarca. 



 
 
26. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
L’Alcalde de Coll de Nargo, present a la sessió convida a tots els assistents a la Fira del Rovelló i 
els anima a fer una visita a aquesta fira que enguany, per la manca de bolets, s’ha fet amb 
imaginació. 
 
 
27. PRECS I PREGUNTES. 
 
No hi ha cap prec presentat ni es demana cap paraula per preguntes. 
 
 
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 
 


