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Per a què serviran els 

8.578.822,54€
del Pressupost 2012?

#2012alturgell
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PROMOCIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
LOCAL, SUPORT A 
EMPRESES I EMPRENEDORS 
PER A LA  REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA

AJUT A PERSONES I 
COL·LECTIUS 
DETERMINATS I 
MILLORAR-NE LA 
QUALITAT DE VIDA

SUPORT ALS 
AJUNTAMENTS EN LA 
PRESTACIÓ DE 
SERVEIS MUNICIPALS 
BÀSICS

TOT I LA REDUCCIÓ DEL 16,72% respecte el 2011, 
SERVIRAN, CONJUNTAMENT AMB ELS 

19 AJUNTAMENTS DE L’ALT URGELL 
PER MANTENIR 
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1. 5 SECRETARIS INTERVENTORS PER 11 AJUNTAMENTS: Creació d’una plaça més de
secretari- interventor, que se suma a les 4 ja existents, per tal de donar servei de
secretaria-intervenció als 11 ajuntaments actuals.

Recursos Destinats: 320.090,52€

2. OFICINA TÈCNICA AL SERVEI DELS AJUNTAMENTS: dotada amb un dos arquitectes
tècnics, un enginyer forestal, un enginyer industrial, un delineant, un tècnic de protecció
civil i informàtic, per l’elaboració de projectes, direccions d’obres, informes, i tot tipus de
treballs tècnics per als ajuntaments. Així com assessorament en matèria d’habitatge i
realització d’inspeccions tècniques i tramitació d’ajuts per a la rehabilitació.

Recursos Destinats: 351.486,31€

3. INVERSIONS EN LA XARXA VIÀRIA SECUNDARIA I ACCESSOS A NUCLIS:
Continuació de les inversions en la xarxa de camins de l’Alt Urgell. Any 2012, es preveuen
actuacions a 7 punts de la xarxa.

Recursos Destinats: 198.866,62€

4. ASSESSORIA JURÍDICA PER ALS AJUNTAMENTS: Manteniment del servei d’assessoria
jurídica externa especialitzada de consulta per als ajuntaments. També mitjançant tècnics
del consell assessorament en la implantació de nova legislació com, per exemple la
LOPD,...

Recursos Destinats: 15.447,60€

5. ASSESSORAMENT I SUPORT ALS AJUNTAMENTS PER LA IMPLANTACIÓ DE
L’ADMINISTRACIÓ OBERTA: mitjançant tècnics del consell comarcal i la col·laboració amb
l’Administració Oberta de Catalunya, amb qui tenim conveni per al finançament.

Recursos Destinats: 27.280€
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6. SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS: Gestió mancomunada de l’EDAR de Montferrer,
servei de recollida gratuïta de mostres per a control d’aigua potable,...

Recursos Destinats: 258.687,77€

7. SERVEI DE TELECOMUNICACIONS: Suport tècnic i assessorament als ajuntaments,
mitjançant personal propi, en la implantació de telecomunicacions a la comarca, així com
inversions i manteniment de les instal·lacions existents: Ampliació Banda ampla rural, TDT,
Telefonia Mòbil,...

Recursos Destinats: 45.700€

8. GESTIÓ PLANS D’INVERSIONS MUNICIPALS I ALTRES COORDINACIONS ENTRE
ADMINISTRACIONS: PUOSC, Ajuts Diputació, Enquesta Infraestructures, ...

Recursos Destinats: 10.000€

9. FORMACIÓ PERSONAL ENS LOCALS: Coordinació i impuls del programa de Formació
Contínua per a personal propi de les administracions locals de la comarca, evitant
desplaçaments i generant coneixements per al desenvolupament d’aquests professionals.

Recursos Destinats: 5.000€

10. TÈCNICS COMPARTITS: Personal tècnic qualificat en matèria de patrimoni, cultura,
turisme, igualtat, immigració, joventut, treball, promoció econòmica,... a disposició dels
ajuntaments per a la redacció de projectes, informes o coordinació d’activitats.

Recursos Destinats: Detallat més endavant

#2012alturgell
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1.ATENCIÓ DIRECTA EN ELS MUNICIPIS, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
BÀSICS, per a l’estudi, valoració, diagnòstic i seguiment de la població en situació de
vulnerabilitat social. Manteniment dels recursos destinats.

2. TRAMITACIÓ LLEI DE LA DEPENDÈNCIA. Manteniment del personal tècnic destinat
a la realització de sol·licituds, estudis, elaboració i seguiment del Pla Individual
d'Atenció.

3. MANTENIMENT DEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI I TELASSITÈNCIA: Manteniment
servei de gestió i seguiment de totes aquelles persones que precisen d'un suport
directe al domicili, i dels imports destinats a ajudes directes.

4.MANTENIMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT: Continuació del servei i
del nombre d’usuaris, per tal de facilitar l'accés als serveis especialitzats (centre de
dia, malalts mentals, taller Claror) de persones amb problemes de mobilitat.

5. ACCIONS DE SUPORT A LA GENT GRAN: Personal tècnic destinat a la
dinamització del col·lectiu de la gent gran de la comarca, coordinació amb les
associacions, estudi i valoració de les necessitats i inquietuds. Dinamització Consell
Consultiu de la Gent Gran.

6. ACCIONS DE SUPORT A LA INFÀNCIA I MANTENIMENT DEL CENTRE OBERT:
Manteniment dels recursos adreçats a infants d'entre 3 i 12 anys amb situació
sociofamiliar desfavorable: Centre Obert, programes per treballar les habilitats
socials i reforçar els aprenentatges escolars, un a Oliana i l’altre a Ribera d’Urgellet:
Programa apendre a apendre, i l’art d’apendre.

#2012alturgell
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7. CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ: Manteniment
dels 2 psicòlegs, 1 fisioterapeuta i 1 logopeda, per atendre infants de 0 a 6 anys que
presenten trastorns en el seu desenvolupament.

8. SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT FAMILIAR: Manteniment del recurs
adreçat a menors d'entre 6 i 18 anys amb l'objectiu de donar un pauta familiar i/o
derivar a recursos especialitzats. Desenvolupament del Pla pilot de tractament amb
teràpia sistèmica.

9. MANTENIMENT DE LES ACCIONS EN MATÈRIA D’IMMIGRACIÓ. Manteniment del
personal tècnic destinat a gestionar l’oficina itinerant d’atenció i informació a persones
immigrades, ajuntaments o empreses. Servei de traducció. Suport als ajuntaments per
a la realització d’informes d’arrelament social, integració social i habitatge. Accions de
sensibilització i activitats per a la integració: Jornades d’acollida, publicació contes
d’arreu del món per treball amb les escoles, ludoètnia,... Organització de cursos de
català i d’alfabetització. Reducció de l’import destinat a activitats.

10. BOSSA COMARCAL D’URGÈNCIES SOCIALS. Manteniment del conveni amb els
ajuntaments per fer front a les urgències socials.

Recursos Destinats a SERVEIS SOCIALS :  721.515,89€

Tots aquestes serveis i programes es gestionen i es presten de forma coordinada i
mitjançant personal del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.

#2012alturgell
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10. MANTENIMENT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT: Personal tècnic comarcal que presta
el servei d’informació i assessorament a les dones, i alhora treballa per generar accions de
sensibilització per promoure la igualtat de gènere, gestionar ajuts conjuntament amb
entitats i associacions i ajuntaments. Aplicació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats vigent.
Reducció dels recursos destinats a activitats.

11. MANTENIMENT DE TOTS ELS RECURSOS PER A JOVES en matèria de Formació,
Emancipació i Ocupació. Aplicació dels plans locals de joventut i el pla comarcal
conjuntament amb els ajuntaments de la comarca mitjançant: un tècnic comarcal, un tècnic
compartit amb els ajuntaments, un tècnic de salut i un tècnic de treball, que s’afegeixen al
tècnic d’habitatge i tècnics de joventut de l’OJAU.

Programes que cal destacar per al 2012:

·Redacció dels nous plans locals de joventut 2012-2015 i Pla Comarcal

·Prevenció i promoció de la SALUT mitjançant accions i programes d’oci: INSOMNI, Q de
Festa,...i mitjançant la realització de tallers i jornades, conjuntament amb els centres
educatius de tota la comarca.

·Programa de Servei de Voluntariat Europeu, per a donar oportunitats als joves de la
comarca mitjançant una estada a l’estranger.

·Organització i ajuts de finançament als casals d’estiu de diferents municipis de la comarca.

·Organització de cursos de formació per a monitors i directors de lleure.

·Manteniment de l’Espai Actiu de Recerca de feina, per a generar més oportunitats als
joves per trobar feina.

Recursos Destinats JOVENTUT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT: 147.271,22€
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12. EDUCACIÓ. TRANSPORT i MENJADORS ESCOLARS: Servei de gestió del
transport escolar col·lectiu de tota la comarca, tant el de caràcter obligatori com el no
obligatori per traslladar diàriament tots els alumnes de la comarca als seus centres
educatius de referència mitjançant les XX línies de transport existents.

Gestió dels recursos destinats a ajuts de menjador escolar, i ajuts socioeconòmics de
menjador.

13. PARTICIPACIÓ EN ALTRES PROGRAMES DE SUPORT A L’EDUCACIÓ i LA
FORMACIÓ: Pla Educatiu d’Entorn, Congrés Educació i Entorn 2012, Projecte 3E,
Programa Qualifica’t...

Recursos destinats a EDUCACIÓ: 1.327.320,05€

14. DEFENSA DELS DRETS DEL CONSUMIDOR: Manteniment de l’Oficina d’atenció al
consumidor per a la informació al consumidor, tramitació d’expedients i reclamacions,
mediacions, arbitratges i inspeccions a establiments comercials.

Recursos Destinats a CONSUM : 37.591,01€

#2012alturgell
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1. AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE BANDA AMPLA: Inversió per ampliar la xarxa actual
de banda ampla WIMAX de l’Alt Urgell, per a guanyar el zones cobertes a nivell
territorial i per potenciar una veritable xarxa rural de teletreball.

Recursos Destinats: 210.000€

2. PLE FUNCIONAMENT DEL CETAP-TELECENTRE I VIVER D’EMPRESES: Finalització de
la inversió i posada en funcionament del Centre Empresarial i Tecnològic per donar suport i
serveis a empreses i emprenedors de tota la comarca, crear un teixit empresarial fort.
Potenciar els estudis universitaris gràcies al Punt de Suport de la UOC i l'aula Universitària
de la UDL. Seguir sent centre col·laborador i examinador de l'ACTIC. Reduir la fractura
digital, encara existent, amb els serveis d'accés públic a Internet i formacions
d'alfabetització digital. Recursos Destinats: 109.770,88€

3. MANTENIMANT DEL PROGRAMES DE SUPORT A L’ENTORN EMPRENEDOR:
Desenvolupament del Programa INICIA per a la creació d’empreses, Espai Actiu de Recerca
de Feina de l’Oficina Jove, Tramitació de la documentació del Programa FORÇA
AUTÒNOMS, Realització dels plans d’empresa, formacions i jornades d’interès per a
diferents sectors, col·laboració amb les entitats empresarials, dinamització de la borsa de
treball BICAT...

Recursos Destinats a DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL: 133.163,01€

4. FINALITZACIÓ DEL PROGRAMA SUMA’T: de formació i inserció laboral per a joves,
que ha generat ocupació mitjançant contractes de formació.

Recursos Destinats: 86.990,72€

5. IMPULS DEFINITIU AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE LA PLANTA DE
BIOMASSA. Tot i el difícil context econòmic, la biomassa és una de les vies de
desenvolupament econòmic de la comarca i per tant es reafirma la continuitat per a
desenvolupar el projecte.

#2012alturgell
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5. PRIORITZACIÓ DE LES ACCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA:

Recursos Destinats a ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA: 62.678,86€

·Manteniment del tècnic comarcal destinat a la potenciar la xarxa comarcal d’oficines de
turisme i donar suport a ajuntaments i entitats de foment del turisme.

·Manteniment del servei d’assessorament a empreses turístiques per a l’obtenció i
tramitació d’expedients de subvenció.

·Reedició de material de promoció turístic en suport digital: rutes, allotjaments,.... i
búsqueda de finançament per a la creació de nous aplicatius de difusió turística.

·Consolidació de les eines digitals, especialment GEOMAPA, i xarxes socials per a la
promoció turística del territori.

·Creació i potenciació de nous productes turístics de la comarca vinculats a la pesca, al
turisme familiar i a la gastronomia. Continuació del Programa Pireníssim. Manteniment del
suport a nivell logístic amb la Trobada d’Acordionistes del Pirineu.

·Ampliació de la col·laboració amb la Catalunya Film Comission, i incorporació de nous
municipis i localitzacions.

·Col·laboració amb els consorcis segre-rialb, Turisme Seu, Paleontologia i Entorn i altres
ens de promoció turística del territori.

6. TRANSPORT PÚBLIC COMARCAL: Manteniment de les 22 línies de transport a la
demanda existents a la comarca que faciliten la mobilitat entre nuclis i amb la capital.
Coordinació de l’aplicació del pla de millora del transport de la GENCAT.

Recursos Destinats a PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL TRANSPORT:  189.500€

#2012alturgell
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7. MANTENIMENT DELS RECURSOS TÈCNICS DE CULTURA I PATRIMONI, REDUCCIÓ DELS
RECURSOS DESTINATS A ACTIVITATS:

Recursos destinats a CULTURA: 122.229,52€

·Manteniment del suport tècnic als ajuntaments per a l’organització d’activitats culturals i
de promoció de la cultura pròpia: Festa de les Trementinaires a la vall de la Vansa i Tuixent, Jornada de
Mitologia Pirinenca a la Guàrdia d’Ares, Picurt a Artedó, Trobada de Cantautors a Bescaran, Trobada amb els
Acordionistes del Pirineu a Arsèguel, Jornades dels Refugis Càtars a Josa de Cadí i Castellbò, Representació de
“Cercamón” a Vilamitjana, Festa i Fira del Llibre del Pirineu a Organyà.

·Manteniment del suport tècnic als ajuntaments per a la realització d’informes per a la
declaració de béns culturals d’interès, memòries i direccions tècniques per a intervencions
arqueològiques, estudis vinculats a temes de patrimoni i etnografia. També per a la
tramitació d’ajuts i subvencions.

·Creació de noves activitats culturals de baix cost, i búsqueda d’esponsorització privada,
plataformes alternatives de finançament i augmentar la col·laboració de les associacions i
entitats culturals.

·Finalització de la recerca vinculada a l’economia lletera a l’Urgellet i implementació d’una
sèrie d’accions per a la presentació del projecte.

·Realització de les visites guiades al patrimoni de la comarca, conjuntament amb turisme, i
realització de xerrades sobre temes d’interès històric i/o patrimonial a la comarca com a
activitats de baix cost i de difusió del patrimoni.

·Planificació i possible execució de 2 intervencions arqueològiques.

·Col·laboració amb consorcis, com Consorci de Normalització lingüística per a la promoció
de la llengua, amb el Consell Regulador del camí dels bons homes i amb el Consorci de la
Ruta dels Oficis d’ahir per a la gestió dels museus de la comarca.
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Resum per capítols · INGRESSOS

Capítols Pressupost 2012
% sobre 

Pressupost 2012
Diferència amb 

pressupost 2011

Capítol 3
Taxes i altres 

Ingressos
98.488,50€ 1,15% -33,94%

Capítol 4
Transferències 

corrents
4.181.666,78€ 48,74% -12,29%

Capítol 5 
Ingressos 

Patrimonials
45.319,40€ 0,53% +806,39%

Capítol 6
Transferències 

de Capital
4.233.347,86 49,35% -21,31%

Destacar la 
disminució 
d’ingressos 
provinents d’altres 
administracions, 
destinats 
principalment a 
inversió, activitats 
i accions de 
sensibilització.

Tot i això no 
s’incrementen els 
ingressos 
provinents de 
taxes i 
aportacions dels 
ajuntaments per a 
la prestació dels 
serveis.

#2012alturgell
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Procedència dels Ingressos

Generalitat
88,62%

Ajuntaments
3,40%

Diputació
4,60%

Unió Europea
1,20%

Ens Locals i 
Consorcis
0,18%

Estat
0,15%

Altres  
1,98%
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Resum per capítols · DESPESES

Capítols Pressupost 2012
% sobre Pressupost

2012
Diferència amb 

pressupost 2011

Capítol 1 Personal 1.398.458,41€ 16,30% -4,88%

Capítol 2
Béns corrents i serveis

2.035.168,24€ 23,72% -14,23%

Capítol 3 
Financeres

86.219,02€€ 1,01% +55,30%

Capítol 4
Transferències 

Corrents
777.938,59€ 9,07% -21,63%

Capítol 6
Inversions reals

406.873,62€ 4,74% -77,17%

Capítol 7
Transferències de 

capital
3.826.477,24% 44,60% +4,74%

Capítol 8
Actius financers

20.000,00€ 0,23% +100%

Capítol 9
Passius financers

27.687,42€ 0,32% +1,55%

L’adaptació del pressupost al context 
de crisi es visualitza amb més força 
en la disminució de la despesa del 
capítol d’inversions reals i l’augment 
de la despesa financera.

Pel que fa a personal, l’any 2011 ja 
va haver una disminució del 17,29%, 
que se sumaria a la disminució del 
4,88% d’enguany. La poca 
disminució s’explica perquè la 
realitat estructural del Consell a nivell 
de personal està dimensionada a la 
realitat competencial.

Destacar també l’augment de la 
despesa financera, que tot i que 
suposa un percentatge molt baix del 
pressupost, és un import considerable
degut a la voluntat del consell 
d’agilitzar pagaments a proveïdors 
tot i els endarreriments dels 
pagaments d’altres administracions.

#2012alturgell
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• un cop tancat amb èxit la gestió
del programa Leader plus,
actualment està gestionant un la
inversió FEDER de noves
tecnologies vinculada amb
Centre Empresarial i Tecnològic
de l’Alt Pirineu, i un estudi per
conèixer les potencialitats
d’innovació del mateix espai.

Consorci Alt 
Urgell XXI

• constituït com a Grup d’acció
local i amb l’objectiu específic
de gestionar el programa
Leader de dinamització
econòmica de les zones rurals,
en un àmbit supracomarcal com
és el total de la nostra comarca
i una part de la Cerdanya.

Consorci Alt 
Urgell 
Cerdanya

• Amb l’Ajuntament de 
Montferrer-Castellbó, la EMD 
de Castellbó, l’Associació 
d’amics de Castellbó i el Bisbat 
d’Urgell, impulsà entre altres, 
l’arranjament de la Col·legiata 
de Castellbó.

Fundació 
Vescomtat de 
Castellbó

• Amb l’Ajuntament de Coll de
Nargó i l’Associació d’Amics dels
Dinosaures, s’ha consolidat la
sala Límit K-T i el mirador als
jaciments de Pinyes, i ara
treballa pel nou centre de
referència: EL Museu dels Dinos.

Consorci 
Paleontologia i 
Entorn

També cal 
incidir en 
l’impuls i 
participació 
d’altres ens 
locals 
promoguts 
pel Consell 
Comarcal, 
com són:

#2012alturgell
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• Amb els ajuntaments
d’Oliana, Bassella i
Peramola, tres
ajuntaments de la
Noguera, i els respectius
consells comarcals
dinamitza i promou
turísticament la zona sud
de la comarca a partir
de l’embassament de
Rialb.

Consorci 
Segre-Rialp

• És l’ens encarregat
d’impulsar els petits
museus que conformen la
etnografia de la nostra
comarca: Museu de la
Vinya, Trementinaires,
Pou de gel, Acordionistes
Arsèguel, ...

Consorci Ruta 
dels Oficis 
d’ahir

• Com a ens participant en 
el capital social de la 
societat  Turisme La Seu, 
SA, amb l’objectiu 
d’unificar esforços pel 
desenvolupament turístic 
de l’Alt Urgell . 

Turisme Seu

• Ens encarregat de potenciar la gestió en termes mediambientals de la comarca. Actualment
s’encarrega de la gestió del Refugi supracomarcal d’animals i la Planta de lixiviats en el
complex de residus de Benavarre. Realitza tasques relacionades amb la gestió sostenible
dels forest de la comarca. Per al 2012 planteja també la direcció tècnica de tots els
treballs de gestió forestal sostenible dels ajuntaments de l’Alt Urgell.

AUGEMA
Alt Urgell, Gestió del Medi Ambient

També cal 
incidir en 
l’impuls i 
participació 
d’altres ens 
locals 
promoguts 
pel Consell 
Comarcal, 
com són:
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20



L’Ajuntament de la Seu, la Fundació
Catalunya Caixa i l’empresa
Enerforest Alt Urgell sl, de la qual
forma part el IAUSA, són els patrons
de la Fundació Integra Pirineus que
impulsa un Centre Especial de
Treball per tal de prestar serveis de
treballs forestals i de jardineria i
contribuir a la inserció laboral de
persones amb malaltia mental i
discapacitat psíquica.

Fundació Integra Pirineus
Amb la transferència de
recursos humans i financers de
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i
el Consell Comarcal es
desenvolupen, des de principis
del 2011, els serveis, programes
i activitats de prevenció, atenció
i promoció social en l’àmbit de
la comarca de l’Alt Urgell. El
consorci que es consolidarà
aquest 2012 integra les àrees
de serveis socials, gent gran i
immigració de les dues
institucions, aconseguint així més
serveis amb menys cost.

Consorci d’Atenció a les 
Persones de l’Alt Urgell

També cal incidir en l’impuls i participació d’altres ens locals 
promoguts pel Consell Comarcal vinculats a l’atenció a les 
persones com són:

#2012alturgell

Tot i no ser un consorci, l’Oficina
Jove, és la suma dels esforços
de l’Ajuntament de la Seu, el
Consell Comarcal i el
Departament de Benestar i
Família, a través de la Direcció
General de Joventut per
treballar de forma conjunta les
polítiques de joventut per a tota
la comarca.

Oficina Jove de                  
l’Alt Urgell 
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Pressupost 2012 en 10 punts

1.Manteniment de tots els serveis prestats als ajuntaments i ciutadans, tot i la reducció
pressupostària, sense incrementar les aportacions dels ajuntaments ni el preu de les taxes. Els
ajuntaments necessiten més que mai el suport supramunicipal.

2.Priorització de les accions destinades a la reactivació econòmica i al suport a empreses i
emprenedors que són els generadors d’ocupació.

3.Manteniment de les accions de suport i atenció a les persones en situacions de vulnerabilitat, i a
tots els col·lectius que necessiten un suport extraordinari de l’administració.

4.L’ajust pressupostari es veu reflectit en la disminució de les partides destinades a inversions reals
un 77%, i també, però en menor mesura les destinades a activitats, publicacions, publicitat i accions
de sensibilització, conseqüència principalment de la disminució d’ingressos provinents d’altres
administracions.

5.Destacar que tot i la reducció de les inversions reals, es preveu per al 2012 a nivell d’inversions
les 7 actuacions en la xarxa de camins en prop de 200.000€, i el desenvolupament del projecte de
teletreball rural i ampliació de la xarxa de banda ampla mitjançant fons FEDER, amb una inversió
prevista de 210.000€, la finalització i posada en funcionament del Centre de Serveis de l’Alt Urgell i
del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu.

#2012alturgell
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Pressupost 2012 en 10 punts

6. Conseqüència d’aquest ajust pressupostari es realitzarà un esforç complementari en la
recerca de finançaments per a la realització de nous projectes, i s’aprofundirà en la
coordinació entre departaments i administracions per evitar duplicitats.

7. Aquest pressupost reflexa en termes reals, els mitjans mínims disponibles i necessaris per al
desenvolupament de les competències i funcions encomanades al Consell Comarcal. La
mínima reducció en termes de personal, explica l'adequació de l'estructura a la realitat
competencial.

8. Cal destacar l’increment de la despesa financera per fer front als endarreriments de
pagament d’altres administracions, i per intentar agilitzar el pagament a proveïdors i no
repercutir negativament en l’economia local.

9. Necessitat de portar un control extrem de la despesa de funcionament per tal de superar
amb èxit la perspectiva de crisi que condiciona aquest pressupost.

10. Cal destacar la col·laboració del Consell Comarcal amb altres entitats, ens i consorcis
detallats actualment que contribueixen a l’especialització en la prestació de serveis i la suma
d’esforços en la gestió.

#2012alturgell
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Per a què serviran els 

8.578.822,54€
del Pressupost 2012?

#2012alturgell

suport + ajut + promoció
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Previsió d’Ingressos Imports

Capítol 3 · Taxes i Altres Ingressos 300.000€

Capítol 4 ·Transferències Corrents 404.629,58€

Capítol 5 · Ingressos Patrimonials 3€

Total Previsió Ingressos 704.632,58€

Iniciatives Alt Urgell SA

#2012alturgell

Previsió de despeses Imports

Capítol 1 · de Personal 328.787,44€

Capítol 2 · béns corrents i de serveis 373.845,14€

Capítol 3 · Financeres 2.000€

Total Previsió de Despeses 704.632,58€

IAUSA és una empresa pública comarcal de
desenvolupament socio-econòmic, constituïda
l’any 1992, ha impulsat molts projectes de
desenvolupament econòmic i territorial des de la
seva creació.

El Pressupost per al 2012 preveu:

1. Explotació de l’Estació depuradora d'aigües
residuals de Montferrer, per encarrec del CCAU.

2. Explotació de la cuina central a l’IES Joan
Brudieu i de la cuina de l’escola Pau Claris, per
al subministrament de menús a menjadors
escolars.

3. Encàrrec de competències en matèria
d’educació, centre obert, monitoratges de
menjador i transport escolar.

4. Prestació del servei de transport social
adaptat.

5. Alt Urgell en X@rxa, observatori societat de
la informació, gestió de projectes de
telecomunicacions6.Desenvolupament a la
comarca de l’activitat de l’empresa Enerforest
Alt Urgell, sl

7.Impuls de projectes de desenvolupament
econòmic a la comarca de l’Alt Urgell.

PLANTILLA DE 
PERSONAL

Denominació Gru
p

Place
s

Vaca
nt

observacions

General Gerent A 1 1 Nomenament CCAU

EDAR Director tècnic A2 1 1 Assignat tècnic 
CCAU

Operaris 
Manteniment

E 2 1 Ocupada Temp

Telecomunicacions Tècnic Projectes A2 1 1 Ocupada Temp

Cuina Cuiners E 4 4 Ocupada Temp

Neteja E 5 5 Ocupada Temp

Xofer E 1 11 Ocupada Temp
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