
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2011/9 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 22 de desembre de 2011 
Durada:  de les 12:00    a les  13:00   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 
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. Pere Artigues i Alrich, conseller 
Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
Sr. Josep Miquel Alfonso Sánchez, conseller 
Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Arcadi Payerols Solà, conseller 
Sra. Concepció Rabassa Castellarnau, consellera 
Sr. Antoni Casanovas Alís, conseller 
Sr. Jordi Sala i Solans, conseller 
 

També hi assisteix: 
 
Sra. Sara Camps Mora, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sr. Jesús Dòria i Parramon, conseller 
Sra. Montserrat Ramoneda Ballester, consellera 
Sr. Joaquim Pascuet Mollet, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il·lm. Sr. Joan Gispert Pallerola, Ajuntament de Cava 



 

S’incorporen durant la sessió: 

Ningú 
 

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 Departament d'Ensenyament per dur a terme accions del programa Qualifica't: 
ratificació de Decret 

3. Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la utilització del servei 
eTAULER 

4. Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la prestació del servei de 
notificació electrònica 

5. Conveni amb Túnel del Cadí, SAC per a la gestió i validació de la condició de residents dels 
usuaris habituals del túnel del Cadí 

6. Conveni amb els ajuntaments per inversions a camins cofinançats amb el PUOSC 2012 
7. Ordenança reguladora de l'administració electrònica i decret de regulació de la difusió de la 

informació administrativa municipal i tauler d'edicites 
8. Modificació de crèdits 5/2011 
9. Nomenament de representant de la corporació a la Comissió Paritària de Personal 

 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LO CAL 

10. Segona addenda al Conveni amb el Consorci Alt Urgell XXI per a l'execució de l'actuació local 
cofinançada amb fons FEDER 

11. Denúncia del conveni per al viver d'empreses innovadores per part del Centre Europeu 
d'Empreses i Innovació 

12. Delegació permanent de la presidència del Consorci Ruta dels Oficis d'Ahir: ratificació de 
Decret 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES 

13. III Pla Comarcal per la Igualtat d'Oportunitats 2012-2015 
14. Protocol d'actuació en casos d'assetjament sexual i per raó de sexe al Consell Comarcal de 

l'Alt Urgell: revisió 
 

15. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
16. Informes de Presidència. 
17. Torn obert de paraules als alcaldes. 
18. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova les actes de les sessions anteriors. 
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Comissió de Governació, cooperació municipal i serv eis al territori 
 

2. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER DUR  A TERME ACCIONS DEL 
PROGRAMA QUALIFICA'T: RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
El Sr. Navinés, vicepresident i presidència de la comissió informativa de Governació, cooperació 
municipal i serveis al territori, explica el contingut del conveni en relació a la promoció de la 
formació professional del personal del Consell Comarcal. 
 
ACORD 
 
En data 22 de novembre de 2011 es va dictar el Decret de presidència 134/2011 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 134/2011 

Núm. exp. CNV 2010/45 
 
Aprovació d’un conveni per a la realització de les accions del programa “Qualifica’t” 
 
El Conveni amb el Departament d’Ensenyament té per objectiu impulsar i promoure la millora de la 
formació professional del personal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i de les seves entitats 
dependents mitjançant la implementació del programa “Qualifica’t”. 
 
El programa "Qualifica't" està pensat perquè les persones i les empreses trobin l'orientació, el 
reconeixement i la formació professional que millor s'adapta a les seves necessitats. Té tres àmbits 
d’acció: l’oferta de formació a col·lectius singulars, la validació de formació impartida per empreses 
o entitats i la validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.  
 
Aquestes accions podran demanar-se i dur-se a terme tant per part del Consell Comarcal com dels 
seus organismes autònoms i entitats dependents. I, a través d’elles, es reconeixeran els treballs i/o 
feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral mitjançant un procés en què es 
verifiquen les feines realitzades i s'equiparen amb els continguts de les titulacions oficials del cicles 
formatius de formació professional. 
 
Per tant, totes les persones que hi participin podran obtenir una certificació oficial, parcial o total, 
que els facilitarà el reconeixement acadèmic de l’experiència laboral adquirida i la validació de la 
formació contínua realitzada a l’empresa. Aquesta certificació es pot fer valer, si es compleixen els 
requisits acadèmics d’accés per a l’obtenció d’un títol de formació professional. 
 
La vigència del conveni expira una vegada finalitzada l’experiència del curs 2014-2015. 
 
Atès que el Conveni es signa avui dia 22 de novembre de 2011.  
 
Atesa la facultat d’urgència d’aquesta presidència,  
 



HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament d’Ensenyament per dur a terme les accions del 
programa QUALIFICA’T de formació professional per mòduls o unitats formatives soltes i de 
validació de formació contínua amb la formació professional del sistema educatiu. 
 
Segon.  Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i posterior notificació al 
Departament d’Ensenyament.” 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’aprova la seva ratificació. 
  
 
3. CONVENI AMB EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA 
UTILITZACIÓ DEL SERVEI ETAULER 
 
La Sra. Camps, gerent, explica el contingut en les propostes dels punts 3 i 4 de l’ordre del dia fent 
èmfasi en el fet que suposo un pas més cap a la modernització que suposa l’administració 
electrònica. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal, portaveu del grup Coalició de Progrés Municipal i manifesta que hi 
està d’acord i demana que mentre no funcioni es faci també la notificació en paper. Remarca que 
és bo fer-ho però sempre que es tinguin els mitjans perquè si no serà efectiu. 
 

Núm. exp. CNV 2011/26 
 
Aprovació del conveni de col·laboració amb el Conso rci Administració Oberta de Catalunya 
per a l’utilització del servei e-tauler” 
 
Antecedents 
 
La legislació vigent en matèria d’administració electrònica preveu que les administracions 
públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per 
disposició legal o reglamentària, s’han de publicar en el tauler d’anuncis o per mitjà d’edictes, per 
la publicació a la seu electrònica corresponent. 
 
El Consorci AOC d’acord amb els seus estatuts i el que preveu l’article 7 de la Llei 29/2010, de 3 
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, és l’instrument a través del 
qual les administracions catalanes col·laboren i cooperen de manera ordinària i voluntària en 
l’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans electrònics, la coordinació d’estratègies i 
actuacions i, la definició i execució d’estratègies en els àmbits de la creació i prestació de serveis 
comuns d’administració electrònica per a les entitats que integren el sector públic de Catalunya, i la 
reutilització de les aplicacions i els serveis que es desenvolupin, entre d’altres. 
 
En el marc d’aquestes competències el Consorci AOC ha desenvolupat una aplicació informàtica 
anomenada e-TAULER que ofereix, entre altres, les funcionalitats següents: 

 Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit dels edictes i publicacions electròniques. 
Aquest lloc incorpora mecanismes de seguretat en el procés de publicació certificada: evidències 
electròniques del procés de publicació.. 

 Integrable a la seu electrònica  
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 Integrable amb sistemes de gestió mitjançant serveis Web. 

 Enviament i recepció electrònica d’edictes a i des d’altres administracions públiques catalanes. 

 Sistema de còmput dels terminis. 

 Mecanismes de seguiment de l’estat de les publicacions. 

 Generació i signatura de diligencies. 
 
Tenint en compte la conveniència de disposar d’un mitjà de publicació electrònica que compleixi 
amb els requisits i les garanties previstes a la legislació en matèria d’administració electrònica. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula de col·laboració amb el Consorci AOC  per a la  col·laboració 
amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’utilització del servei e-tauler 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. 
 
 
4. CONVENI AMB EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

Núm. exp. CNV 2011/27 
 
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, preveu la 
realització de tràmit de la notificació per mitjans electrònics i preveu que s’hagi d’acreditar la data i 
l’hora en què es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de notificació. 
 
El Consorci AOC presta un servei per a resoldre un aspecte clau en la tramitació electrònica, 
com és el de les notificacions oficials dels actes administratius produïts en l’actuació 
administrativa. Aquest servei, que es posa a disposició de les administracions públiques 
catalanes, ofereix les funcionalitats següents:  
 
• Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit de les notificacions telemàtiques. Aquest 
lloc incorpora mecanismes de xifratge en les transmissions per tal de garantir la  
confidencialitat de les dades, i, segell de data i hora per acreditar el moment del dipòsit de la 
notificació i de l’accés per part de l’interessat al seu contingut.  
 
• Mecanismes d’accés dels interessats al servei de notificacions a través de pantalles “marca 
blanca” o mitjançant la web municipal que accedirà al servei eNOTUM seguint el protocol 
definit pel Consorci AOC.  
 
• Mecanismes d’accés dels interessats amb autenticació a través de certificat digital que 
garanteixen la identitat . 
 
• Sistemes de còmput dels terminis.  



 
• Sistemes d’alerta del dipòsit de notificacions per als interessats via correu electrònic i/o 
missatge curt al telèfon mòbil.  
 
• Mecanismes de generació de les notificacions a través del servei de la plataforma EACAT o 
bé a través de serveis web.  
 
• Mecanismes de generació d’informe de l’estat de les notificacions.  
 
Mitjançant la utilització d’aquest servei, el Consell Comarcal podrà adreçar per mitjans electrònics 
les notificacions dels seus actes i resolucions als interessats que ho hagin sol·licitat, amb totes les 
garanties jurídiques i tècniques.  
 
Tenint en compte la necessitat i conveniència d’utilitzar els mitjans electrònics esmentats,  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula la col·laboració amb el Consorci AOC per a la prestació del 
servei de notificació electrònica e-Notum 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. 
 
 
 
5. CONVENI AMB TÚNEL DEL CADÍ, SAC PER A LA GESTIÓ I VALIDACIÓ DE LA CONDICIÓ 
DE RESIDENTS DELS USUARIS HABITUALS DEL TÚNEL DEL C ADÍ 
 
El Sr. Navinés, president de la Com Informativa de Governació, cooperació municipal i serveis al 
territori  presenta el contingut a la proposta de conveni que s’ha rebut del Túnel de Cadí i explica 
que s’haurà d0’acreditar de diferent manera la condició de resident a la comarca. Explica que fins 
ara es feia a través de les sucursals bancàries i que ara els beneficiaris hauran de presentar amés 
del certificat d’empadronament, altre requisits per justificar que efectivament s’està residint a la 
comarca, i explica que entre d’altres s’haurà de justificar que el metge de capçalera és a la 
comarca, Així mateix explica que la gent tindrà 3 mesos per renovar la documentació. 
 
La Sra. Vidal, pel grup Coalició de Progrés Municipal (CPM), manifesta que no es veu cap 
problema pel fet que el Consell Comarcal ho gestioni tot i que segur que hi haurà més feina. 
Pregunta si es demanaran totes les coses que s’hi diu o bé serà alternatiu, essent resposta pel Sr. 
Navinés que s’haurà d’aportar tota la documentació que es relaciona segons cada un dels 
supòsits. 
 
La Sra. Vidal manifesta que creu que aquest fet farà que molta gent desisteixi perquè hi ha coses 
que es demanen que sembla que sigui per cobrar una subvenció de més de 3.000 €, quan una 
persona que faci 50 viatges a l’any per 12 € fora una subvenció de 600€. Entén també que els que 
realment no resideixin a la comarca ja està bé però potser gent que si que ho necessita ho deixarà 
de fer per la quantitat de documentació que es demana. 
 
El Sr. Fierro, president, manifesta que ha de ser una servei gratuït pels beneficiaris que realment 
resideixen, i que la concessionària no perd cap ingrés perquè la diferència la paga la Generalitat, i 
entén que se n’ha fet un ús i abús perquè hi ha més targetes residents efectius, i en aquest sentit 
creu que és bo que només tingui dret a gratuïtat qui resideix efectivament i no pot ser que s’adulteri  
de tal manera que en un moment donat la Generalitat anul·li la gratuïtat pels residents. En aquest 
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sentit comenta la predisposició de tots els consells comarcals per vetllar pels interessos del territori 
i en aquesta experiència caldrà veure com funciona i mentrestant es poden explorar altres 
sistemes. Explica també que fins ara una alta durava dos anys i que a partir d’aquesta renovació 
que haurà de fer tothom, durarà només un any. 
 
La Sra. Vidal comenta que es pot provar durant un any a veure com funciona i recorda que la 
reivindicació de l’Alt Urgell que es va aconseguir per ser gratuït l’ús del Túnel sembla que ara es 
dificulti. Manifesta també que qui ho gestioni des del Consell Comarcal ho ha de tenir molt clar, i 
anuncia l’abstenció dels membres del seu grup. 
 
El Sr. Fierro explica que es farà un seguiment acurat dels punts forts i febles d’aquest nou sistema. 
 
 

Núm. exp. CNV 2011/28 
 
Aprovació del conveni amb Túnel del Cadí SAC de col ·laboració per a l’acreditació de la 
condició de resident dels usuaris del túnel el Cadí  
 
Antecedents 
 
S’ha rebut de la societat Túnel del Cadí SAC una proposta de conveni de col·laboració per a 
l’acreditació de la condició de resident dels usuaris del túnel del Cadí. 
 
Els usuaris que desitgin gaudir de descompte del 100% del peatge vigent en les categories I de 
motos i II de vehicles hauran d’acreditar la condició de residents segons les condicions que 
consten al  Decret 651/2006. 
 
Fins ara aquesta acreditació es gestionava a través de les sucursals bancàries de la comarca a les 
quals els usuaris havien de portar el certificat d’empadronament. 
 
A partir de 01/01/2012 es preveu que les renovacions i noves acreditacions es facin a través dels 
Consells Comarcals havent-se d’aportar, a més del certificat d’empadronament, el justificant 
d’estar al corrent de pagament amb els impostos municipals, altre documentació segons la situació 
laboral, certificat de validesa del mitjà de pagament dinàmic admès per al pagament d’autopistes 
de peatges i el carnet de conduir. 
 
Tenint en compte la necessitat que els usuaris del Túnel del Cadí residents a les comarques de 
l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya puguin gaudir del descompte regulat per l’ús del túnel del 
Cadí es considera convenient l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració,  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
d’ERC i l’abstenció dels 5 membres presents del grup de Coalició de Progrés Municipal (CPM, 
s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula la col·laboració amb TUNEL DEL CADÍ, SAC per a 
l’acreditació de la condició de resident dels usuaris del túnel del Cadí 
 



Segon. Notificar aquesta resolució a TÚNEL DEL CADÍ, SAC 
 
 
 
6. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS PER INVERSIONS A CAM INS COFINANÇATS AMB EL 
PUOSC 2012 
 
El Sr. Navinés, president de la Com Informativa de Governació, cooperació municipal i serveis al 
territori  presenta el contingut a la proposta dels convenis per al cofinançament de les inversions en 
camins incloses inicialment al PUOIS 2012 i explica que l’import de les subvencions no arriba als 
nivells inicialment esperats i per tant es proposa modificar el cofinançament municipal que passaria 
a un 24% enlloc del 10 %. 
 
El Sr. Fierro, president del Consell Comarcal, explica que es procurarà que l’import de les baixes 
que normalment tenien les obre, i que abans s’aplicaven a fer més obra, ara s’intentarà que quedin 
com a tal baixa i la part de la subvenció minori l’aportació municipal. 
 
El Sra. Vidal, pel grup Coalició de Progrés Municipal (CPM), manifesta que si els ajuntaments 
afectats hi estan d’acord son ells els que ho han de dir. Alhora manifesta que està bé el fet de 
minorar l’aportació municipal amb les baixes. Pel que fa a la gestió del Pla d’Obres manifesta que 
hi ha ajuntaments que es queixen del fet que a vegades es tarda molt temps a pagar i suposo que 
la burocràcia i la fiscalització fa que passi massa temps i demana que s’agiliti per tal que els 
ajuntaments puguin pagar als contractistes. 
 
El Sr. Fierro explica que s’ha parlat amb tots els ajuntaments per tal que d’assumir el 24% i hi han 
estat d’acord, reafirmant la intenció de rebaixar la part proporcional dels ajuntaments amb les 
baixes de licitació. Pel que fa al pagament del Pla d’obres als ajuntaments diu que s’intentarà 
pagar i recorda també que els ajuntaments tenen deutes amb el Consell i que les tensions de 
tresoreria en aquests moments afecten a tothom. 
 
ACORD 
 

Núm. exp. CNV 2011/29 
Aprovació dels convenis amb els ajuntaments per del egació de competències i per 
inversions a camins cofinançats amb el POUSC 2012 
 
Pel que fa a la competència per accessos a nuclis de població, els ajuntaments de la comarca 
majoritàriament van aprovar l’any 1992 la delegació de competències a favor del Consell Comarcal 
pel mecanisme previstos a la Llei municipal i de règim local de Catalunya , concordança amb Llei 
7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, de delegació de competències  
 

Així doncs, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, mitjançant el seu Programa d'actuació Comarcal,i a 
través de les específiques delegacions atorgades per diferents Ajuntaments, assumeix en l'actualitat 
les competències relatives a accessos a nuclis de població. 
 
En els convenis signats fins ara es preveia el cofinançament de les inversions en uns percentatges 
concrets i que eren del 90 % per part del Consell Comarcal i el 10 % per part dels ajuntaments. El 
Consell Comarcal ha sol·licitat la inclusió d’obres al Pla únic d’obres i serveis per a l’anualitat 2012 i, 
per tal de poder fer front a un major nombre d’actuacions, el percentatge proposat per al finançament 
d’aquestes obres fora el següent: 
 
- Consell Comarcal: 75,33 € 
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- Ajuntaments: 24,667% 
 
El Ple del Consell Comarcal de 6 d’octubre d’enguany ja va aprovar els projectes d’obres objecte 
d’aquests convenis el resum dels quals és el següent: 
 

PROJECTES D’OBRES PRESSUPOST Termes municipals  
Actuacions d’arranjament i millora a la xarxa de camins de la comarcal 
de l’Alt Urgell 61.368,48 

Cava, Estamariu, 
Valls de Valira, 

Oliana 
Revestiment de cunetes del camí rural d’accés a Sallent. Tram PK 
3+280 a PK 4+550 44.937,13 Coll de Nargó 

Reforç de ferm i protecció de talussos del camí rural d’accés a Fígols 
des de la ctra. L-401 64.705,25 Fígols i Alinyà 

Reforç de ferm del camí rural d’accés a Calvinyà, Tram PK+00 a 
PK+920 (Poble Sec) 25.854,76 La Seu d’Urgell i Valls 

de Valira 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu que regula la delegació de competències i 
cofinançament de l’obra  que consta a l’antecedent d’aquest acord. 
 
Segon.  Aprovar els addendes als Convenis de delegació de competències amb els ajuntaments de 
Cava, Estamariu, Valls de Valira, Oliana, Coll de Nargó i Fígols i Alinyà, per a les obres que consten 
a l’antecedent d’aquest acord. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució als ajuntaments interessats. 
 
 
 
7. ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒN ICA I DECRET DE 
REGULACIÓ DE LA DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRA TIVA MUNICIPAL I TAULER 
D'EDICTES 

 Núm. exp. SEC 2011/13 
 
Ordenança reguladora d’administració electrònica de l Consell Comarcal   
 
La introducció de les eines de la tecnologia de la informació i la comunicació en l’organització 
administrativa comporta la necessitat que les administracions públiques aprofundeixin en els 
principis d’eficàcia i eficiència en la seva actuació per tal de millorar els serveis a la ciutadania. 
 
En aquest sentit es proposa l’aprovació d’aquesta Ordenança que prentén garantir l’ús efectiu de 
les eines electròniques per a millorar l’actuació administrativa i facilitar les relacions amb la 
ciutadania, les empreses i altres administracions públiques; i té per objecte la regulació del règim 
jurídic i l’establiment del catàleg de tràmits i procediments accessibles per mitjans electrònics a 
través de la seu electrònica que s’incorporen als annexos de la Ordenança. 
 
Atès que el disposat a Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis 
públics en relació a l’article 45 de la Llei 30/1992 de procediment administratiu i l’article 70 bis de la 



Llei de Bases de règim local; atès també en relació a la potestat d’autoorganització dels ens locals 
el disposat a l’article 4 de la Llei de Bases de règim local i a l’article 8 de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i, atesos també, pel que fa a la seva tramitació, els articles 49 de la Llei 
de Bases de Règim local i 178 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’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des del dia següent de la 
seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya en el Tauler d'anuncis de la Corporació, per tal que els interessats puguin 
examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents, establint 
que cas que no es se’n presentin es considerarà definitivament aprovada. 
 
 
8. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2011 

Núm. exp. INT 2011/145 
    
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.  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
d’ERC i l’abstenció dels 5 membres presents del grup de Coalició de Progrés Municipal (CPM, 
s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les modificacions de crèdit següents amb les aplicacions pressupostàries i imports 
més avall indicats, així com el seu finançament: 
 

Denominació Import 
Aplicació 
pressupostària  

Ajuts a famílies - treballadores 
familiars 4.000,00 230.480 
Transport Escolar Col·lectiu (TEC): 150.000,00 320.227 
Servei de menjador preceptiu i gratuït 65.000,00 320.227 
Vehicles 1.600,00 920.214 
Interessos i altres de tresoreria 5.000,00 930.359 
Subministres. Gas 8.000,00 920.221 
Locomoció del personal 5.000,00 920.231 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT  238.600,00 
 

Finançament de la modificació de crèdits extraordinaris: 

BAIXES EN PARTIDES DE DESPESES 
Denominació  Import  Aplicació 

pressupostària  
Consorci d'Atenció Persones de l'Alt Urgell 4.000,00 230.467 
Altres despeses diverses 5.000,00 921.226 
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TOTAL BAIXES  9.000,00  
 

NOUS INGRESSOS 
Denominació  Import  Aplicació 

pressupostària  
Transf. corrents Generalitat. D. Educació 215.000,00 450 
Transf. corrents ens no lucratius 1.600,00 480 
Altres ingressos diversos 5.000,00 399 
Transf. corrents Generalitat. ICC 8.000,00 450 
TOTAL NOUS INGRESSOS 229.600,00  
 

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 
pressupostària  

Locomoció del personal 1.339,32 230.231 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  1.339,32 
 

Finançament de la modificació de crèdits extraordin aris: 

BAIXES EN PARTIDES DE DESPESES 
Denominació  Import  Aplicació 

pressupostària  
Transf. corrent Consorci Atenció  Persones 1.339,32 230.467 
TOTAL BAIXES  1.339,32  
 

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: 

Partida Denominació Import alta 
Import 
baixa 

230.131 Retrib. bàsiques per. laboral temporal 5.439,37  
230.160 Seguretat social personal laboral 2.322,83  
330.130 Retrib. bàsiques per. laboral fix 3.300,00  
330.160 Seguretat social personal laboral 1.400,00  
930.359 Interessos i altres de tresoreria 1.575,00  
930.359 Interessos i altres de tresoreria 1.200,00  
011.310 Interessos préstecs 200,00  
912.231 Locomoció membres òrgans govern 2.000,00  
920.222 Serveis de telecomunicacions 6.000,00  



920.227 Altres treballs realitzats per empreses 4.000,00  
230.467 Consorci d'Atenció a les Persones   7.762,20 
921.130 Retrib. bàsiques per. laboral fix  4.700,00 
930.120 Retrib. bàsiques per. funcionari  1.575,00 
930.121 Retrib. Complem. per. funcionari  1.400,00 
434.227 Estudis i treballs tècnics  12.000,00 

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 27.437,20 27.437,20 
 

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. 
 
 
 
9. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A LA  COMISSIÓ PARITÀRIA 
DE PERSONAL 
 

 Núm. exp. SEC 2011/8 
Cartipàs 2011-2015 
 
El Ple del Consell Comarcal, de 28 de juliol de 2011, va acordar el nomenament dels representants 
de la corporació en l’òrgan col·legiat – Comissió Paritària de Personal, en el sentit següent: la 
comissió estarà formada per tres representants, els senyors Jesús Fierro i Rugall i Pere Navinés i 
Planés, pertanyents al grup polític de Convergència i Unió, i per un representant per determinar del 
grup de Coalició Progrés Municipal. 
 
Atès que Coalició Progrés Municipal ha manifestat la voluntat de que sigui la senyora Maria Dolors 
Vidal Guiu qui formi part de la Comissió paritària de personal. 
 
Atesa la legislació vigent aplicable, i sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres 
presents, s’acorda: 
 
Primer.  Nomenar a la senyora Maria Dolors Vidal Guiu, membre de la Comissió paritària de 
personal. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a la interessada. 
 
 

Comissió de Promoció econòmica i desenvolupament lo cal 
 

10. SEGONA ADDENDA AL CONVENI AMB EL CONSORCI ALT U RGELL XXI PER A 
L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ LOCAL COFINANÇADA AMB FONS  FEDER 
 
El Sr. Josep Camps, president de la Comissió informativa de Promoció econòmica i 
desenvolupament local, explica el contingut de la proposta de modificació del conveni que té l’arrel 
en el fet que s’hagi de certificar el 70 % de la inversió feta abans del 31/12/2011 i les tensions de 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

tresoreria que fan molt difícil per no dir impossible complir amb la totalitat del previst inicialment. 
Explica el contingut de les modificacions que afecta als Capit i a la banda ampla i per tant la 
inversió se centrarà al CETAP de l’edifici de les Monges de la Seu, i pel qual considera que ja 
s’està sent valent per tirar-ho endavant. 
 
La Sra. Camps, gerent, explica els contingut concret amb els imports d’inversió que es modifiquen.. 
 
La Sr. Vidal pel grup Coalició de Progrés Municipal posa de relleu que les tensions de tresoreria ja 
se saben i que el problema del FEDER se centra en el fet que s’hagi de pagar abans. Considera 
important el fe de renunciar als Capit ja que pels ajuntaments petits anar-ho mantenint és 
important, ara s’hauria d’intentar prioritzar els petits perquè tindran més problemes de liquiditat i 
anuncia el vot d’abstenció dels membres del seu grup. 
 
El Sr. Fierro, president, explica que els Capit es van fer i equipar en una primera inversió a tots els 
municipis, dels quals alguns han funcionat millor que altres. El que ara s’hagués intentat era fer un 
salt de qualitat endavant, la qual cosa queda pendent i en una propera convocatòria es buscarà 
finançament i es tornaria a demanar però enfocant-ho amb algun valor afegit relacionat amb la 
promoció econòmica i turística. En relació a les tensions de tresoreria explica també que el 30 % 
restant de la inversió FEDER s’haurà de fer en els propers 6 mesos i per entén que les condicions 
de tresoreria no estaran molt millor. En relació a l’inici d’aquestes inversions cofinançades amb 
FEDER explica que la intenció era presentar-ho en dos projectes, un per part de l’Ajuntament i un 
pel Consell Comarcal i que va ser des del Departament de Governació que es va indicar que millor 
tot junt i a través del Consorci. Explica que el finançament que aporta d’Ajuntament ja està previst. 
Pel que fa a la possibilitat de demanar un nou projecte al FEDER per la inversió que ara es 
renuncia explica que serà més viable sobretot tenint en compte que hi haurà dos anys per fer les 
inversions. 
 
 

Núm. exp. CNV 2009/36 
 
APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI AMB EL CO NSORCI ALT URGELL XXI 
PER A L'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ LOCAL COFINANÇADA AM B FONS FEDER 
 
En  data 20 de desembre de 2009 es va signar el conveni amb el Consorci Alt Urgell XXI i 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell pel finançament i execució de l’actuació Centre Empresarial i 
Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), cofinançada amb el programa FEDER, i la delegació de 
l’execució d’aquest programa al Consell Comarcal. 
 
En data 30 de setembre de 2010 es va signar  la primera addenda a aquests conveni, l’objecte de 
la qual era concretar el règim de transferències i finançament i d’execució de les obres de 
l’actuació Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, amb una despesa elegible aprovada de 
763.163,87 €, aprovat pel Conveni de 29 de desembre de 2009, entre les mateixes parts. 
 
L’ajut que rebrà el Consorci Alt Urgell XXI i  que executarà el Consell Comarcal totalitza el 75 % de 
la inversió prevista. Per tant, i pel que fa l’Ajuntament, es compromet a finançar el 25 % de les 
obres i inversions que es realitzin al si del CETAP. 
 



En aquesta segona addenda es preveu la modificació dels imports per despesa elegible en l’ajut 
FEDER i per tant els import a cofinançar per part del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell i alhora el finançament avançat a mode de bestreta sense interessos que els ens locals 
esmentats puguin fer al Consorci per fer front als pagaments de les despeses elegibles, amb el 
següent resum: 
 
 Inversió  Subvenció 50% 

FEDER - 
Governació 

Subvenció 25 %  
Diputació 
Lleida 

CAU XXI 

INICIAL 763.163,87 381.581,94 190.790,97 190.790,97 
MODIFICACIO 466.157,53 233.078,76 116.539,38 116.539,38 
 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents de CiU i 
d’ERC i l’abstenció dels 5 membres presents del grup de Coalició de Progrés Municipal (CPM, 
s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la segona addenda del Conveni per a l’execució de la inversió de la subvenció 
FEDER Eix 1 – CETAP. 
 
Segon.  Facultar al president perquè procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
 
11. DENÚNCIA DEL CONVENI PER AL VIVER D'EMPRESES IN NOVADORES PER PART DEL 
CENTRE EUROPEU D'EMPRESES I INNOVACIÓ 

Núm. exp. CNV 2008/6 
 

Denúncia del conveni “Conveni amb el CEEI per a la gestió del centre empresarial ” 
 
El Sr. Fierro, president, explica que la intenció manifestada des del Centre Europeu d’empeses i 
innovació és la d’unificar els diferents convenis que hi ha a Lleida i per tant com a primer pas es 
planteja la conveniència de tramitar la denúncia del conveni vigent. 
 
La  Sra. Camps, gerent, explica als assistents que en data 26 de febrer de 2009, la Fundació 
Centre Europeu d’empreses i Innovació de la diputació de Lleida, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i 
el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van signar un conveni de col·laboració per fixar el sistema de 
gestió dels espais destinats per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
a viver d’empreses innovadores. 
 
D’acord amb el que estableix la clàusula sisena del conveni es procedent que qualsevol de les 
parts pugui denunciar el Conveni comunicant-ho per escrit, 
 
Atès que la Fundació Centre Europeu d’Empreses i Innovació ha denunciat el conveni de 
col·laboració entre la Fundació Centre Europeu d’Empreses i Innovació, l’Ajuntament de l Seu 
d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.    
 
S’informa als assistents que el viver està ple i que hi ha demandes en espera, i que possiblement 
es podran anar atenent totes. 
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Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar la denúncia del  “Conveni amb el CEEI per a la gestió del centre empresarial ” , 
amb la voluntat d’establir-ne un nou acord. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a CEEI LLEIDA. 
 
 
12. DELEGACIÓ PERMANENT DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSO RCI RUTA DELS OFICIS 
D'AHIR: RATIFICACIÓ DE DECRET 

 Núm. exp. PRS 2011/21 
Nomenament de la Presidència del CROA 
 
En data 9 de juliol de 2011 es va constituir el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i es va escollir el seu 
president. 
 
L’article 9 dels estatuts del Consorci Ruta dels Oficis d’Ahir estableix que la Presidència del 
Consorci i dels seus òrgans col·legiats de govern recau de forma permanent en la persona que 
ostenti la presidència del consell comarcal de l’Alt Urgell o el conseller en qui delegui, i per tant 
tenint en compte el disposat als Estatuts es proposa delegar la presidència del Consorci en el Sr. 
Josep Xavier Camps Torrent. 
 
El president explica i felicita alhora al Sr. Josep Camps pel fet d’haver estat escollit president de la 
Xarxa de Museus de l’Alt Pirineu. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Delegar la presidència del consorci Ruta dels Oficis d’Ahir, de forma permanent, al senyor 
Josep Xavier Camps Torrens. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a cada una de les administracions que en formem part. 
 

Comissió d' Atenció i serveis a les persones 

 

13. III PLA COMARCAL PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS  2012-2015 
 

 Núm. exp. PRS 2011/22 
 
El Sr. Ricard Pérez, president de la comissió informativa d’Atenció i serveis a les persones informa 
de la redacció del Tercer Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel 2011-2015, que dona continuïtat al 
segon. 
 
El Ple de 21 de desembre de 2010 va aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats intern del Consell 
Comarcal (PIO). Aquest es va dissenyar com a eina estratègica per assolir la igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes a la corporació contemplant un conjunt de mesures a adoptar, posteriorment a 
la realització de la diagnosi de la situació laboral existent, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat i 



eliminar possibles discriminacions per raó de sexe; així com, fer possible l'eliminació d’estereotips 
que dificulten a les dones l'accés a determinats llocs de treball i professions en igualtat de 
condicions que els homes. 
 
Actualment, la realitat continua evidenciant la persistència de desigualtats i desavantatges entre la 
situació de les dones i dels homes en molts àmbits. Per això, s’ha redactat el Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats del Consell, per al quadrienni 2012-2015, basant-se en cinc principis rectors: igualtat 
de gènere, igualtat d’oportunitats entre homes i dones, transversalitat de gènere, diversitat i 
participació. 
 
Per tal que les dones puguin accedir a compartir la vida en igualtat d’oportunitats, el lliure 
desenvolupament de la seva personalitat i la seva participació activa a la vida social i laboral.  
 
Atès el disposat a l’article 28 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, a l’article 
51.f de Llei 26/1985, d’assistència social, a l’article 71.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, i als articles 2 i 19 de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres present, s’acorda : 
 
Primer.   Aprovar i implementar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
2012-2015. 
 
Segon.  Exposar al públic aquest acord i el contingut del Pla pel termini de 30 dies fent constar que 
cas que no es presentin al·legacions es considerarà definitivament aprovat. 
 
 
 
14. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS D'ASSETJAMENT SEXU AL I PER RAÓ DE SEXE AL 
CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL: REVISIÓ 

 Núm. exp. PRS 2011/23 
 
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ha estat uns dels problemes que 
tradicionalment s’ha hagut d’afrontar en el mercat de treball i un fenomen que atempta contra un 
nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: a la intimitat i a la dignitat; a la 
llibertat sexual; a la no discriminació per raó de sexe, a la seguretat i a la integritat física i moral. 
 
Per tot això, i donat que totes les dones i homes de Consell Comarcal de l’Alt Urgell tenen dret a 
que es respecti la seva dignitat i els seus drets fonamentals bàsics, alhora que tenen l’obligació de 
tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals amb respecte, el Ple del 
Consell Comarcal, en data 17 de desembre de 2009, va aprovar el document i la implantació d’un 
protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe amb l’objectiu d’aconseguir un 
entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones. 
 
Atès que l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, d’Igualtat efectiva de dones i 
homes, recull l’obligació de les empreses d’implementar mesures concretes envers l’assetjament 
sexual i per raó de sexe; així com, arbitrar procediments específics que permetin donar curs i 
solució als possibles casos que es puguin donar en les diferents organitzacions empresarials. 
 
Atès que el protocol d’actuació s’ha de revisar periòdicament i que les persones que integraven la 
Comissió de Seguiment ja no tenen una relació contractual amb la corporació, característica 
indispensable per a formar-ne part.   
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Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres present, s’acorda  
 
Primer.  Crear la nova Comissió de seguiment del protocol, la qual haurà d’estar formada per un 
representant de les persones treballadores, un representant de l’empresa i el representant del 
servei de Prevenció de Riscs Laborals 
 
Segon.  Designar el Sr. Ricard Pérez Llordes com a representant de l’empresa a la Comissió de 
seguiment del protocol.   
 
Tercer.  Designar el Sr. Manel López i la Sra. Yasmina Costa Escalé com a representants dels 
treballadors a la Comissió de seguiment del protocol. 
  
Quart. Aprovar la modificació de l’annex 5 del Protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i 
per raó de sexe al Consell comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Cinquè.  Comunicar l’aprovació d’aquest Protocol i fer extensiu l’accés al document a través de 
l’Intranet a tots els treballadors i treballadores de l’ens per al seu coneixement i efectes. 
 
 
15. 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. 114 al 158 de 2011 compresos entre els dies 7 d’octubre i la data d’avui. 
• Resolucions : núm. 94 al 122 de 2011 entre els dies 7 d’octubre i la data d’avui. 

 
 
16. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa de la presentació que fa uns dies va tenir lloc al Palau Robert a Barcelona del 
projecte Pireníssim de promoció del formatge en relació al turisme a les comarques del Pirineu i al 
qual s’hauria de donar continuïtat com a projecte transversal i territorial. 
 
En relació al programa LEADER informa que en l’àmbit de l’Alt Urgell-  Cerdanya s’han presentat 
37 projectes  ala convocatòria d’ajuts 2011 que en total signifiquen una inversió de 5,5 milions 
d’euros  i que pels que es podria obtindre ajuts per import de 2,3 milions, tot i que el màxim de la 
convocatòria per al nostre territori és de 1,2 milions d’euros. 
 
El president informa també de la presentació pública que s’ha fer del Catàleg del Paisatge i pel 
qual ara s’obrirà un termini d’informació pública amb la possibilitat de presentar-hi al·legacions i per 
tant recomana a tothom i sobretot els ajuntaments que es mirin els seu contingut i que si cal hi 
presentin al·legacions. 



 
Dona compte i informa de la visita del President de la Diputació de Lleida el dia 29/11/2011. 
 
Per acabar informa que s’ha fet el tradicional concurs de Nadales i Poesia i que com cada any s’ha 
fet el lliurament de premis i que com sempre ha sigut una festa molt maca. Manifesta la felicitació 
als col·legis que hi han participat per la seva implicació en incentivar als nens i nenes els valors 
positius pels quals continuar lluitant, sobretot en moments complicats econòmicament. 
 
 
17.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
18.PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Vidal fa un prec en relació a l’hora en què s’ha convocat el Ple d’avui i que va malament a 
algú que no ha pogut vindre i demana que de cara a l’any que ve no es faci aquest canvi d’hora. 
 
El president explica que el canvi d’hora respon al fet que després del Ple es feia un aperitiu de 
Nadal amb els treballadors i treballadores de la casa, i que aquest any tot i que s’ha suprimit 
l’aperitiu com a tal està previst fer un brindis amb una copa de cava en acabar el Ple sobre les 2. 
 
Aprofita l’avinentesa per felicitar el Nadal a tots els presents, fent-ho extensiu als alcaldes i als 
treballadors i a les treballadores del Consell Comarcal, fent esment de què en aquests moments 
difícils econòmicament, ens em de seguir felicitant i desitjant salut i ganes de treballar. 
 
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 
 


