
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 de juliol de 2005 
Durada: de 21.15 h a 22.40 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal

Hi assisteixen: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí , president  
-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Il·lm. Sr.  Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall , vicepresident  tercer 
-    Il·lm.  Sr.  Pere Artigues Alrich, conseller 
-     Il·lm. Sr.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
-     Sr.  Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sr. Joan Giró Fontich, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

 

També hi són presents: 

-    Sr. Pere Porta Colom, gerent 
-    Il·lm. Sr.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
-    Sr. Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 

Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Il·lm. Sr. Josep Duró Batalla, alcalde de Coll de Nargó 
- Il·lm. Sr. Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
 

Excusa la seva assistència 

 
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Il·lm. Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
-     Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
 
 



 
 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Aprovació de la modificacionsó de crèdits 1/2005.. 
3. Aprovació de les bases per la pòlissa de tresoreria. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

4. Sol·.licitud al Departament de Política Territorial i Obres Públiques d’elaboració i 
redacció del Pla Comarcal de Muntanya 2005-2010. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

5. Ratificació de l’aprovació del Conveni amb el Departament de Comerç, Consum i 
Turisme sobre competències de consum, any 2005. 

6. Proposta d’acord sobre la creació i aprovació dels estatuts del consorci local 
Paleontologia i Entorn. 

7. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

8. Aprovació del Conveni amb el Departament de Benestar i Família per a la 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials, any 2005. 

9. Aprovació del Conveni amb la Secretaria General de Joventut pel Pla Comarcal de 
Joventut any 2005. 

10. Aprovació del Conveni amb el Departament de la Salut per a la UMAP 2005. 
11. Aprovació del Conveni amb el Departament d’Educació en relació a les 

competències de transport i menjador escolar curs 2005/06. 
12. Creació de la Comissió Comarcal de Coordinació i Seguiment del Pla Territorial de 

Ciutadania i Immigració en el marc del Conveni amb la Secretaria per a la 
Immigració. 

13. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  

Punts inclosos per urgència 

14. Moció d’adhesió al Congrés del Món Rural 2006. 
15. Suport a la Xarxa d’AMPES de la Seu d’Urgell per la prestació del servei de 
menjador. 
16. Moció sobre la sequera. 
17. Moció de Presidència sobre el reconeixement del model territorial basat en el 
binomi municipi i comarca. 
 
18. Informes de Presidència. 
19. Precs i preguntes 
14. Suport a la Xarxa d’AMPES de la Seu d’Urgell per la gestió del servei de menjador 
escolar. 
 
 
Informes de Presidència. 
16.Precs i preguntes. 

 

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas



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. 
 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS. 
 
El president dóona la paraula al Sr. Porta, gerent, quei exposa el contingut dels 
expedients de modificació de crèdits 1/2005, 2/2005 i l’informe sobre el compliment 
de la Llei gGeneral d’eEstabilitat pPressupostària de forma conjunta. 
 
 
2.1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2005.  

  Núm. exp. 
IN062005MOD 

 
Acord 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual  presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 12/20054 mitjançant suplements i, ampliació, i 
transferències de crèdit del Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 
20054, núm. expd. IN-067/20054-MOD, amb el resum següent: 
. 
  Suplements de crèdit:   19.522,68 
 Ampliació de crèdit:    481.335,44 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 26 de juliol, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals. 
 

Suplements de crèdit:   19.522,68.- 
Ampliació de crèdit   : 481.335,44.- 

 
A proposta de la Presidència i per assentiment, el Ple, per majoria amb 9 vots a 
favor dels consellers de CIU, ERC i PP i l’abstenció dels 6 consellers del grup del 
PSC-Progrés,  acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pressupost 1/2005 per suplement i, ampliació i 
transferència de crèdits que consta als antecedents. 
 
Segon. Exposar al públic el pressupost durant el termini de 15 dies hàbils en la forma 
que estableix l'article 169.1 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el benentès que, 
de no produir-se reclamacions, la modificació del pressupost es considerarà 
definitivament aprovada, un cop complert el període d'exposició. 
 
 

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas



2.2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2005 PER 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS I COMPROMISOS D’INGRÉS.  
            Núm. exp. IN072005MOD 
 
Acord 
 
Els remanents de crèdit que es relacionen es troben compresos en els supòsits que 
s’estableix en l’art. 163 de la Llei 39/88 de 28 de desembre. 
 
Els remanents de crèdit es finançaran mitjançant d’acord amb el previst en l’art. 48 
del R.D. 500/1990, de 20 d’abril  
 
 Romanent de tresoreria per un import de 174.008,23 €  
 Compromisos d’ingrés per un import de   831.473,25  € 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 26 de juliol, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
A proposta de la Presidència i per assentiment, el Ple per majoria amb 9 vots a favor 
dels consellers de CIU, ERC i PP i l’abstenció dels 6 consellers del grup del PSC-
Progrés, acorda: 
 
Primer. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit per import de 174.008,23 € 
amb càrrec al romanent de tresoreria. 
 
Segon. Aprovar el finançament de la modificació per compromisos d’ingrés per 
import de 831.472,25 €. 
 
Tercer. Continuar la tramitació de l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 
160.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 
considerar-lo aprovat definitivament si no es presenten reclamacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 
2.3. APROVACIÓ DE L’INFORME SOBRE COMPLIMENT DEL PRINCIPI 
D’ESTABILITAT PRESSSUPOSTÀRIA .       
               Núm. exp. IN082005PRE 
 
Acord  
 
Atès el disposat a l’article 19 en relació al 3.2 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, gGeneral d’eEstabilitat pPressupostària, el pressupost d’aquesta de la 
corporació comarcal per a l’exercici actual incompleix el principi d’estabilitat 
pressupostària, entès aquest com la “situació d’equilibri o de superàvit, computada 
en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició que conté el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i en les condicions establertes 
per a cadascuna de les administracions públiques”.  
 
Aquest incompliment implica que la capacitat de finançament hauria de ser positiva 
o igual a zero, amb la qual cosa ha d’existir respectivament superàvit o equilibri no 



financer (la diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d’ingressos i la suma dels 
capítols 1 a 7 de despeses ha de ser positiva o igual a zero).  
 
Segons l’article 20.1.d) de la Llei 18/2001 que s’esmenta fa que l’Entitat Local estigui 
obligada a presentar el present informe per sotmetre’l a l’aprovació del Ple.  
 
Atès el contingut de l’informe de la intervenció comarcal, i atès l’acord de la 
Comissió informativa de Governació i Finances. 
 
A proposta de la Presidència i per assentiment, el Ple per majoria amb 9 vots a favor 
dels consellers de CIU, ERC i PP i l’abstenció dels 6 consellers del grup del PSC-
Progrés, acorda: 
 
Primer. Aprovar l’informe sobre el compliment de la Llei 18/2001 d’eEstabilitat 
pressupostària, en referència al Pressupost de l’exercici 2005 per la incorporació de 
romanents de tresoreriacrèdit per 147.008,23 €. 
 
Segon. Trametre aquest acord als Sserveis Tterritorials del Departament de 
Governació i Administracions Públiques i a la Delegació d’Hisenda de Lleida. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LES BASES PER LA PÒLISSA DE TRESORERIA. 
 
El Sr. Brescó, president de la Comissió de Governació, explica que està a punt de 
vèncer la pòlisapòlissa de crèdit per tresoreria per import de 240.000,00 € que és la 
de menys import de les dues que té el Consell Comarcal, i que tenint en compte 
l’estat de la tresoreria actual s’intentarà seguir funcionament amb una sola pòlissa 
per la qual cosa anuncia que es retira el punt de l’ordre del dia. 
 
 
Al final d’aquest punt s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Sala, conseller 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
4. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES D’ELABORACIÓ I REDACCIÓ DEL PLA COMARCAL DE 
MUNTANYA 2005-2010. 
 
El Sr. Porta, gerent, exposa la conveniència d’iniciar l’expedient per a la redacció del 
Pla Comarcal de Muntanya 2005-2010, i que s’ha de començar per fer l’enquesta 
pública prèvia que preveu la Llei d’aAlta mMuntanya, als ajuntaments i 
administracions públiques, a institucions, empreses, entitats i associacions, i que en 
principi s’estructurarà en cinc grans blocs temàtics. 
 
El president explica que el dDirector gGeneral d’Arquitectura i Paisatge, Sr. Ganyet, 
ha proposat el mes d’octubre per començar els treballs amb aquestala seva 
Ddirecció Ggeneral. 
 
El Sr. Mas, del grup del PSC-Progrés demana poder tenir les enquestes perquè és 
clau saber quines sóon les preguntes que es volen fer. 
 



 
Acord 
 
Per tal que es pugi redactar el 4rt Pla Comarcal de Muntanya és necessària 
l’elaboració d’una enquesta pública prèvia per tal de poder donar compliment a 
l’establert a la Llei 2/1983, d’alta muntanya. 
 
Per tal de tenir-neA mode de constància, s’explica la periodificacitató dels pPlans 
anteriors: 
 
- 1r.  PCM : 1990-1994 
- 2n. PCM : 1995-1999 
- 3r.  PCM : 2001-2005 
 
La proposta inicial d'enquesta pública prèvia al Pla Comarcal de Muntanya s'ha 
dividit en cinc àrees, igual que l’anterior Pla i sóon les següents: 
 
1. Territori i administració 
2. Sector primari 
3. Sectors productius i mercat de treball 
4. Infraestructures 
5. Equipaments 
 
Atès el disposat als articles 4.3, 7.2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents, s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'inici de l’expedient i procedir a la realització de l’enquesta pública 
prèvia a la redacció del Pla Comarcal de Muntanya. 
 
Segon.- Comunicar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l’inici de 
l’expedient per a la redacció del Pla Comarcal de Muntanya 2006-2010 i trametre els 
models d’enquesta prèvia per a la seva validació. 
 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
5. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE 
COMERÇ, CONSUM I TURISME SOBRE COMPETÈNCIES DE CONSUM, ANY 
2005. 

Núm. exp. CV-01/2005 -GEN 
 
Acord: 
 
En data 29 de juny de 2005 es va dictar el Decret de Ppresidència 28/2005, sobre 
l’aprovació del Conveni amb el Departament de Ccomerç, Consum i Turisme i 
Consum, any 2005 de delegació de competències en matèria de consum amb el tenor 
literal següent: 



DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 28/2005                                  Núm. exp.: CV-
01/2005-GEN 

Conveni Coordinació Consum 20055. 
 
En data 27 de juny ha arribat el Cconveni de col·laboració amb l’Agència Catalana 
de Consum de delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques d’inspecció i campanyes de control. 
 
La dotació prevista per a aquesta delegació fins a 31 de desembre de 2005 és de 
38.600 €. 
 
Fent ús de les atribucions que m'atorga l'article 13.1.h del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Cconveni amb l’Agència Catalana de Consum en matèria de 
consum per l’any 2005`. 
 
Segon.  Trametre el Cconveni degudament signat a l’Agència. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
ratificar el Decret esmentat. 
 
 
6. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA CREACIÓ I APROVACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI LOCAL PALEONTOLOGIA I ENTORN.    
                    
Núm. exp. SE-ORG-05/2005 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que l’any 2004 es va acordar crear la Fundació 
Paleontologia i Entorn per gestionar el patrimoni cultural referent als dinosarures. Un 
cop es va procedir a fer el tràmit de constitució i inscripció, la Direcció General de Dret 
i Entitats Jurídiques va comunicar que per a la constitució el capital fundacional mínim 
havia de ser de 30.000,00 €, tal com es fixa  a la Llei españolaespanyola de 
fundacions tot i que la Llei catalana no fixa cap mínim.  
 
A la vista d’aquest fet es va proposar de fer constituir un consorci que no requereix 
cap capital mínim, essent l’ens local coordinador l’Ajuntament del Coll de Nargó. 
 
Acord: 
 
Vist l'expedient que es tramita per a constituir un consorci que ha de promocionar i 
preservar el patrimoni paleontològic en l’àmbit a la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Vistos els articles l'article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, i als articles 269 a 272 del Decret Llegislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei, municipal i de règim local de Catalunya, així 



com als articles 312-324 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist el projecte de text estatutari que es proposa per a regular l'esmentada entitat, 
informat per la secretaria del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. 
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable de tots els 
membres de la cCorporació present, que representen la majoria absoluta legal 
requerida, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 269 Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei, municipal i de règim local de 
Catalunya i juntament amb l’Ajuntament del Coll de Nargó i l’Associació d’Amics del 
Dinosaures de l’Alt Urgell, la creació d'un Consorci amb la denominació 
“Paleontologia i Entorn", té com a objectiu principal vetllar per la recerca, la 
conservació, la difusió i la restitució del patrimoni paleontològic de la comarca de 
l'Alt Urgell, i mantenir el funcionament d'una sala d'exposicions permanents per 
afavorir la divulgació de tot aquest patrimoni.  
 
Segon. Aprovar inicialment els Estatuts reguladors del Consorci, que consten de 17 
articles. 
 
Tercer. Delegar en l’Ajuntament del Coll de Nargó, com a eEntitat coordinadora, la 
tramitació administrativa unitària de l'expedient fins a la constitució formal del 
Consorci, incloses la informació pública, publicacions i tramesa a la Direcció General 
d'Administració Local a què fan referència els punts 3 i 5 de l'article 313 del 
Reglaments abans esmentat. 
 
Quart. Designar, d'acord amb l'article 8.1 del text estatutari el/la Sr. Ventura Roca i 
Martí, president del Consell Comarcal per tal que representi aquest a l'Assemblea 
General del Consorci. 
 
Cinquè. Determinar que, en el supòsit d'inexistència d'al·legacions en el tràmit 
d'informació pública o de requeriments per part de la Generalitat, d'acord amb l'article 
165.2 de la Llei mMunicipal i de rRègim lLocal de Catalunya, els presents acords 
provisionals esdevindran definitius sense més tràmit. 
 
Sisè. Trametre un certificat del present acord a l’Ajuntament del Coll de Nargó als 
efectes del queè disposa l'apartat tercer anterior. 
 
 
 
7. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
El Sr. Porta, gerent presenta els tres expedients complets per a ser declarats 
béBens culturals d’interès local. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i agraeix als serveis tècnics de cultura l’esforç per 
descriure els béens però agrairia que es fes un estudi global i no anar declarant 
béens d’interès local com  petites esquetxigades. 
 
 



 
7.1 ESGLESIA DE LA MARE DE DEU DE LA SALUD              Núm. expd. 
BCIL 24/2004 
 
L'Ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de de l’església de la Mare de Deu de la Salut del nucli de Montanisell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Destaca del present informe els elements constructius del barroc rural del Pirineu 
català així com les capelles adossades i els ornaments pictòrics dels segle XIX. 
Finalment, l'informe també té present la importància històrica de l'edifici i el fet que 
sigui encara església parroquial. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
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. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de la Mare de Deu de la Salut 
de Montanisell. 
 
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 Coll de Nargó i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
7.2 ESGLESIA DE SANT TOMÀS DE CALBINYÀ              Núm. expd. BCIL 
01/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls de Valira ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local dede l’església de Sant Tomàs del nucli de Calbinyà. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Destaca del present informe el fet de ser una de les construccions més peculiars de 
l’arquitectura barroca de la comarca amb la integració en un soòl edifici de l’església 
i la rectoria que només es repeteix en unaa una altrae església de la comarca, 
integrant en un soòl un edifici ld’ús religiós i lun d’ús d’habitatge. Ressalta també 
l’existència de mobiliari, orfebreria i obra pictòrica. Finalment, l'informe també té 
present la importància històrica de l'edifici i el fet que sigui encara església 
parroquial. 
 



La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
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. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Tomàs de Calbinyà. 
 
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 les Valls de Valira i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
7.3 ESGLESIA DE SANTA MARGARIDA DE CALBINYÀ                 Núm. 
expd. BCIL 2/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls de Valira ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de les restes de l’església de Santa Margarida de Calbinyà. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Destaca del present informe el fet de ser un vestigi d’una construcció romànica de 
certa entitat de la qual ha perviscut el campanar de torre, essent la seva ubicació un 
testimoni de l’antiga localització del poble de Calbinyà. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
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. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Margarida de 
Calbinyà. 
 
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 les Valls de Valira i al Bisbat d’Urgell. 
 



ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I 
FAMÍLIA PER A LA COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS, ANY 2005.           
Núm. exp. CV-25/2005-GEN 
 
El gerent explica que han tingut lloc diverses reunions tècniques amb els 
representants del Departament de Benestar i Família de les quals n’ha resultat els 
imports per conceptes que ens podran atorgar enguany. Alhora explica en quins 
conceptes es demanarà més dotació així com la demanda que es dobli l’equip de 
l’EAIA que ara està al Pallars per tot el Pirineu per tal que es puguin atendre més 
directament altres comarques com per exemple la Cerdanya, el Solsonès i l’Alt 
Urgell. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i manifesta l’acord del sSeu 
grup en aquest punt, tot i que el fet de compartir servei amb el Solsonès sembla que 
no quadra gaire. 
 
El gerent respon que la proposta no es concreta pel Solsonès sinó que es concreta 
en el fet que ara s’atenen 6 comarques per part d’un sol equip i que passin a ser tres 
comarques desdoblant el servei. 
 
 
Acord. 
 
Per Ordre  BEF/291/2005, de 23 de juny, publicada al DOGC de 4 de juliol 
d’enguany s’han convocat les subvencions per a la formalització de convenis amb 
els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals per a la 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i benestar i família. 
 
S’ha preparat una proposta tècnica el resum de la qual és el següent: 
 
- Serveis traspassats :       182.254,00 € 
- Transport social adaptat :  33.000,00 € 
- Centre d’Atenció Precoç :  91.593,00 € 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els 
articles 137 i següents del Decret Llegislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei mMunicipal i de rRègim lLocal de Catalunya.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la proposta de despeses per a l’any 2005 i sol·licitar al 
Departament de Benestar i Família la signatura del  Cconveni per a la delegació de 
competències en matèria de serveis socials per a l’any 2005. 
 
Segon. Facultar al president tant amplamentàmpliament com sigui menester per 
signar aquells documents necessaris per a dur a terme aquest acord. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Departament juntament amb la documentació 
necessària. 



 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT 
PEL PLA COMARCAL DE JOVENTUT ANY 2005.                                                          
Núm. exp. CV-02/2005- GEN 
 
El gerent explica la proposta de Cconveni amb la Secretaria General de Joventut per a 
l’any 2005, fent notar que la dotació pressupostària és una mica menor jadonat que 
s’han dotat quatre  pPlans lLocals de jJoventut a la comarca. 
 
Pren la paraula el Sr. Chica del Partit Popular i pregunta quins sóon els plans locals i 
què fan. 
 
Respon el gerent i explica que hi ha una Pla local a la Seu d’Urgell, un a Oliana, un a 
Organyà i un de conjunt entre els municipis de Montferrer i Castellbò, Ribera de 
l’Urgellet i les Valls de Valira en el quals cada ajuntament desenvolupa allò que creu 
més interessant. Ara per ara i de cara a l’estiu s’estan fent els diferents casals d’estiu. 
 
 
Acord 
 
En data 29 de juny de 2005 es va dictar el Decret de Ppresidència 29/2005, sobre 
l’aprovació del Conveni amb el Departament de Presidència de suport al Pla Comarcal 
de Joventut, any 2005 amb el tenor literal següent:. 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 29/2005                                         Núm. exp.: 
CV-02/2005-GEN 
 
Pla Comarcal de Joventutd 2005. 
 
En data 27 de juny ha arribat el conveni de col·laboració amb el Departament de 
Prersidència de suport al Pla Comarcal de Joventut per a l’any 2005l. 
 
La dotació prevista per a aquesta delegació fins a 31 de desembre de 2005 és de 
33.130 € 
 
Fent ús de les atribucions que m'atorga l'article 13.1.h del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb el Departament de Presidència de suport al Pla 
Comarcal de Joventut per l’any 2005`. 
 
Segon.  Trametre el Cconveni degudament signat a la Secretaria General de 
Joventut. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
ratificar el Decret esmentat. 



 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE LA SALUT PER A 
LA UMAP 2005. 
 
El gerent explica el conveni de forma genèrica recordant que el vehicle de la Unitat 
Mòbil d’Assistència Primària atén al CAP de la Seu d’Urgell i el d’Oliana i que ambdós 
serveis de salut es coordinen als efectes de disposar-ne. 
 
 
Acord 
 
En data 29 de juny de 2005 es va dictar el Decret de Ppresidència 30/2005 sobre 
l’aprovació del Conveni amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, per 
a la Unitat Mòbil d’Assistència Primària, any 2005 amb el tenor literal següent. 
 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 30/2005                                           Núm. exp.: 
CV-21/2005-GEN 
 
UMAP 2005. 
 
En data 27 de juny ha arribat la clàusula addicional 10ena. al conveni de 30 de maig 
de 1994 amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut per al servei que 
es presta amb la Unitat Mòbil d’Atenció Primària (UMAP) per a l’any 2005. 
 
La dotació prevista per a aquesta delegació fins a 31 de desembre de 2005 és de 
12.020,28 €. 
 
Fent ús de les atribucions que m'atorga l'article 13.1.h del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Cconveni amb el Departament de Salut i el Servei Català de la 
Salut per a la UMAP per l’any 2005`. 
 
Segon.  Trametre el Cconveni degudament signat a les oficines de la Regió 
Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
ratificar el Decret esmentat. 
 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EN 
RELACIÓ A LES COMPETÈNCIES DE TRANPSPORT I MENJADOR ESCOLAR 
CURS 2005/06                . 
 

Núm. exp. CV-24/2005-GEN 



 
El gerent explica breument el contingut del Cconveni i el seu desglòs per conceptes. 
 
 
Acord  
 
EPer part del Departament d’Educaciónsenyament s’ha tramès la proposta econòmica 
d’actualització del finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 
2005/06 per a la gestió de determinades competències en matèria d’ensenyament. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts a en aquesta 
addenda pel curs escolar 2005/2006 preveu un total de transferència per import de 
1.047.043,96 € i inclou els conceptes de transport, menjador escolar i despeses de 
gestió. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els 
articles 137 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei mMunicipal i de rRègim lLocal de Catalunya.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar l'addenda al Conveni d'Educaciónsenyament per al curs 
2005/2006, per un import total de 1.047.043,96 €. 
 
Segon. Trametre aquest acord a ls Serveia Delegació TTerritorial del Departament 
d'Educaciónsenyament per a la seva tramitació. 
 
Tercer. Facultar tant ampliamentàmpliament com sigui necessari eal pPresident per 
a la signatura del Conveni. 
 
 
12. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ COMARCAL DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT 
DEL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ EN EL MARC DEL 
CONVENI AMB LA SECRETARIA PER A LA IMMIGRACIÓ. 

                    Núm. exp. SE-ORG-06/2005 
 
El gerent explica breument les funcions i la composició d’aquesta Ccomissió segons la 
proposta feta per la tècnica d’immigració. 
 
 
El Sr. Mas del grup del PSC-Progrés pregunta si no hi ha cap polític ena aquesta 
Ccomissió. El gerent rrespon que no, degut al seu caràcter tècnic que ja està fixat al 
Cconveni. 
 
El Sr. Mas pregunta en quina ccomissió intervenen els polítics. El gerent respon que la 
primera comissió en què intervenen és la Comissió de Desenvolupament i Seguiment 
del Pla. 
 
 
El Sr. Mas manifesta que al seu grup li agradaria participar d’aquesta en aquesta 
Ccomissió. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acord 
 
En el marc del Conveni aprovat pel Pple del Consell Comarcal en data 14 d’abril 
d’enguany, de col·laboració per a la realització del Pla Territorial de Ciutadania i 
Immigració es preveu l’existència d’una Comissió Comarcal de Coordinació i 
Seguiment del Pla que ha de ser promoguda i convocada pel Consell Comarcal de la 
qual haurien de formar part les següents persones: 
 
- Tècnic en immigració del ConOnsell Comarcal, qui farà les funcions de secretari/a 

de la Comissió 
- Tècnic en solidaritat dels ajuntaments de la comarca que en tinguin. 
- Un representant de l’Escola de Formació d’Adults 
- Un representant del Consorci de Normalització Lingüística 
- Un representant de l’Ààrea Bbàsica de Ssalut de la Seu d’Urgell 
- Un representant de l’Ààarea Bbàsica de Ssalut d’Oliana 
- Un representat de la Fundació SaAnt Hospital 
- Un representat de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica del 

Departament. d’Educació 
- Tècnic de Jjoventutd del Consell Comarcal 
- Tècnic de jjoventut de l’¡Ajuntament de la Seu d’Urgell 
- Coordinadora de la UBASP 
- Coordinadora dels Serveis Socials de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
- Un representant de la Seu Solidària o aquelles ONG que treballin a la comarca en 

el camp de la immigració. 
- Un representant de Càriteas Diocesana. 
 
També es preveu l’existència de la Comissió de Desenvolupament i Seguiment que hi 
és consignada i es descriu al document tramès per la Secretaria per a la de 
lmmigracióImmigració que preveu la convocatòria i composició, descrivint-se també a 
l’informe de la tècnica d’immigració comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Crear la Comissió Comarcal de Coordinació i Seguiment ddel Pla Territorial 
de Ciutadania i Immigració, amb la següent composició que consta als antecedents.: 
 
 



Segon. Formalitzar la Comissió de Desenvolupament i Seguiment del Pla Territorial 
de Ciutadania i Immigració tal com està prevista al Conveni amb el Departament de 
Presidència de la Secretaria de la Immigració amb participació de president del 
Consell comarcal, del gerent, d’un representant de la Secretaria per a la de la 
Immigració, d’un representant dels Serveis Territorials del Departament de Benestar i 
Família i dels tres municipis amb més índex d’immigració (lLa Seu d’Urgell, Oliana i 
Organyà), així com els portaveus dels grups polítics comarcals. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als ens locals i organitzacionsó  implicades per tal que 
comuniquin al Consell Comarcal la persona que assistirà a les reunions de la 
Ccomissió de Coordinació als efectes de convocatòria i la que assistirà a les reunions 
de la Comissió de Desenvolupament i Seguiment.. 
 
Quart. Notificar aquest acord a la Secretaria per a la Immigració per a la seva 
constància. 
 
 
 
 
 
13.  DECRETS I RESOLUCIONS 
 
A continuació la secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i 
resolucions de Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
 Decrets: nNúm. 25 al núm. 38 de 2005, compresos entre els dies 10 de juny i la 

data d'avui. 
 Resolucions: nNúm. 17 a la núm. 21 de 2005, compreses entre els dies 10 de 

juny i la data d'avui. 
 
 
 
 
Punts inclososòs per urgència.  
 
: Atès el disposat a l’article 82.3 del ROF se sotmet a votació la inclusió de quatre 
punts per urgència i previ acord corresponent, s’inclouen els següents punts: 
 

1. Moció d’adhesió al Congrés del Mómon Rural 2006. 
2. Suport a la Xarxa d’AMPES de la Seu d’Urgell per la prestació del servei de 

menjador. 
3. Moció sobre la sequera. 
4. Moció de Ppresidència sobre el reconeixement del model territorial basat en el 

binomi municipi i comarca. 
 
El Sr. Mas manifesta l’acord del seu grup en la inclusió dels punts esmentats pel 
president, però vol posar de relleu que, tot i que s’ha fet una Junta de Portaveus 
abans del Ple per parlar-ne, no els hi agrada que es proposi la inclusió de quatre 
punts per urgència i que això es converteixi en habitual. Demana que l’equip de 
govern sigui més curós a l’hora de fer aquestes coses i que no s’hagin de veure en 10 
minuts abans del Ple. 
 

Con formato: Numeración y viñetas



 
14. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL CONGRÉS DEL MÓON RURAL DE CATALUNYA 
 
El president explica que en el si del Consell d’Alcaldes es va presentar el Congrés del 
Móon Rrural de Catalunya per l’nany 2006, l’objectiu del qual és presentar el futur del 
móon rural i quines sóon les condicions i mesures per al seu desenvolupament. El 
treball del Congrés es farà a nivell de 7 comissions d’estudi que presentaran resultats. 
Cada comissió se situarà en un punt de Catalunya i n’hi haurà una a la Seu d’Urgell. 
 
El Sr. Mas dpel grup del PSC-Progrés vol afegir que es una eina de la que ells estan 
molt satisfets i que la implicació de les administracions públiques i altres col·lectius 
farà que es faci una bona feina. Voldria afegir que  a l’aAdhesió que es trameti al 
Conseller d’Agricultura Ramaderia i Pesca i al President de la Generalitat. 
 
Acord: 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents, el Ple del Consell Comarcal acorda donar 
suport a la proposta presentada el text literal de la qual és el següent: 
 
El Congrés del Món Rural de Catalunya fonamenta els seus eixos bàsics en funció 
de les premissespremises remarcades al document CRIDA DE POBLET que va ser 
exposat públicament per primera vegada a Poblet, el passat dia 4 de febrer de 2005 
coincidint amb la inauguració del propi Congrés. 
 
“Ciutadans i ciutadanes de Catalunya ens hem reunit a Poblet amb data 4 de 
fFebrer de 2005 per afirmar i afirmar-nos que  volem impulsar un nou model de 
societat que estableixi una relació estreta entre les activitats del món rural i un 
desenvolupament social, sostenible i integrat. Pretenem recuperar per a l’agricultura, 
així com per a la ramaderia, la silvicultura  i la pesca, una nova funció territorial i 
social per a la qual projectem, a més, un paper de lideratge en la recuperació 
d’instruments de desenvolupament interregional, en harmonia amb el rol que 
Catalunya i Espanya han d’exercir en la nova articulació d’Europa dins el món. 
 
A les zones rurals de la nostra societat resulta imprescindible el manteniment d’una 
agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca modernes, eficaces i sostenibles, com a 
base real de l’activitat econòmica dels nostres pobles i de les nostres ciutats petites i 
mitjanes, com a peces clau de la nostra arquitectura ambiental i, en fi, de les nostres 
reserves de recursos essencials: l’aigua i el sòl. 
 
L’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca constitueixen, per tant, en el marc 
regulat per la Política Agrària Comuna, un privilegiat exemple d’articulació de 
realitats diverses, i la nostra ambició és que sigui punta de llança d’intervencions 
innovadores i concertades per tal d’impulsar el progrés general des de la realitat 
local. 
 
Reconeixem l’objectiu estratègic que pel sector agrari, el forestal, el pesquer i el 
món rural representa la creació d’un nou coneixement,. iI estem compromesos en la 
tasca d’assolir per al conjunt del nostre hàbitat rural els nous reptes tecnològics i 
d’innovació a fi de superar els retards acumulats. 
 
Ara és l’hora d’afavorir el desenvolupament d’una estructura industrial i de serveis 
que, com si d’una caixa acústica es tractés, permeti als nostres millors productes 



una distribució fidel i eficaç en l’espai global en què es despleguen les activitats 
comercials. Aquesta indústria dual que hi ha a casa nostra ha de rebre un 
tractament adaptat a cada circumstància social i territorial per part de l’Administració 
que alliberi tots els seus potencials. 
 
Constatem, a més, que avui assistim a una veritable eclosió de demandes 
ciutadanes dins el món rural que exigeixen polítiques d’encaix de la ruralitat amb la 
resta de la societat. 
 
 
Sota l’esperit de Poblet, i com  a Consell Comarcal de l’Alt Urgell,  volem compartir 
amb tothom aquesta Crida de Poblet, que hem anomenat així per tota la seva 
càrrega simbòlica de passat, de present i de futur. 
 
I. Canvis en la percepció del món rural 
 
1.- Volem millorar la percepció que la societat catalana té del món rural, per 
aproximar la seva influència real amb la seva aportació estratègica als nous reptes 
territorials, ambientals i de sostenibilitat a què s’enfronta.  
 
II. Protagonisme de la societat civil 
 
2.- Volem assolir aquesta millora del món rural amb la participació dels sindicats, les 
entitats cooperatives i tots els altres representants socials i sectorials, és a dir, tot el 
món associat econòmic i agroindustrial. Volem compartir amb tots ells un 
indestructible compromís de pedagogia social sobre la legitimitat d’aquestes 
iniciatives, en el marc d’una societat avançada.  
 
 
III. Per una Administració lleugera d’equipatge, participada i cogestionada 
 
3.- Proposem canvis en profunditat en els processos de l’Administració que suposin 
una simplificació radical i alhora la cogestió i la incorporació d’altres organitzacions 
que facin eficients els principis de subsidiarietat i partenariat. Aquests canvis que 
han de permetre que l’actuació del Govern se centri en la implantació d’una veritable 
administració de serveis, sota el principi de corresponsabilitat.  
 
IV. Els municipis, dotats de serveis de qualitat 
 
4.- Pretenem potenciar el paper dels municipis, perquè s’impliquin en el 
desenvolupament integral  del món rural i es dotin de serveis de qualitat, per tal de 
trencar les falses expectatives que fan que la joventut de les zones rurals es fascini 
per la realitat urbana com a dogma de benestar.    
 
V. Redefinició de l’agricultura dins la globalització 
 
5.-. Impulsarem el paper de lideratge i de multifuncionalitat de l’agricultura, la 
ramaderia i la pesca que li correspon, per tal d’enfortir el progrés global de la nostra 
societat. 
 
VI. Competitivitat, R+D+i, formació i nou coneixement 
 



6.- Volem un sector competitiu amb la participació d’universitats, de centres de 
recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) i centres de formació, en la línia de 
crear conjuntament nou coneixement per al món rural en el marc de les noves 
tecnologies. 
 
VII. Millores en el treball rural, nou mercat de la terra sense l’especulació 
 
7.- Ens proposem incidir eficaçment en les expectatives de futur per al treball agrari, 
forestal i pesquer: en primer lloc, fomentarem el relleu generacional en les activitats 
primàries; en segon lloc, millorarem la disponibilitat i l’articulació d’un nou mercat de 
la terra, amb mesures que evitin l’especulació i permetin una agricultura sostenible 
en la construcció del nostre entramat paisatgístic.  
 
VIII. Disponibilitat i ús sostenible de l’aigua 
 
8.- Proposem incidir eficaçment en les mesures de disponibilitat i utilització racional i 
sostenible de l’aigua, per tal de garantir un desenvolupament equilibrat del territori. 
 
IX. Aposta per la qualitat i la seguretat alimentàries 
 
9.- Volem manifestar el nostre especial interès en la promoció de la qualitat i la 
seguretat alimentàries, perquè són un factor essencial de la percepció social de 
l’acció productiva en el món rural. 
 
 
X. Pactes territorials per a zones d’especial interès 
 
10.- Impulsarem l’establiment de polítiques a favor de determinades zones 
d’especial interès  natural o sotmeses a la pressió de grans reptes de transformació, 
vinculades a pactes territorials, amb discriminació positiva envers els espais 
deprimits i amb handicaps naturals. 
  
Sabem que aquestes fites són ambicioses, però estem convençuts que 
constitueixen  objectius viables. Tant de bo sapiguem aprofitar aquesta oportunitat. 
Perquè es tracta d’una oportunitat que ens concerneix a tots, i tots en som 
responsables.  
 
 
15.  
 SUPORTS A LA XARXA D’Carta AMPES DE LA SEU D’URGELL PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLARpel servei de Menjador 
escola.r 
 
El president llegeix la moció de suport a la carta que han tramés les AMPES al 
Departament d’Educació amb la recollida de signatures per tal que es permeti seguir 
amb la cuina de l’Institut per a totes les escoles de primària que es van servir el curs 
passat. 
 
El Sr. Brescó pel grup d’ERC manifesta que hi donaran suport tot i que quan es va fer 
la reunió es va dir que també es trametria al Departament de Sanitat per tal que sigui 
coneixedor d’aquesta realitat. 
 



El Sr. Mas pel grup del PSC-Progrés lamenta el fet que s’hagi arribat a aquesta 
situació doncs el mes d’abril es va fer el primer acord del Ple i després de tres mesos 
la xarxa d’AMPES ha de recollir 1.200 signatures per dir el mateix. 
 
El Sr. Fierro pel grup del CiU respon que també hi donaran suport i vol deixar palès 
que es pot fer demagògia però que no servirà de res, el que serveix és buscar 
solucions a la realitat. 
 
El Sr. Chica pel grup del PP i posa de relleu que en el seu dia es va explicar al Ple la 
problemàtica i va sortir el tema del càtering i des del seu grup va dir que no. Manifesta 
que ara continuen pensant el mateix, és a dir que la solució és l’ampliació de la cuina 
de l’Institut i per tant s’ha de forçar a les institucions en aquest sentit. 
 
 
El Sr. Brescó pren  la paraula i explica que el tema ha arribat al Conseller Primer i li 
consta que ha pres mesures intentant-se solucionar al màxim nivell. S’està treballant 
en el mateix sentit que la proposta de les AMPES i aquestes tenen el reconeixement 
del Consell Comarcal perquè, a més, el suport de 1.200 signatures dóona un 
recolzament molt important. 
 
Acord: 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents el Ple del Consell Comarcal s’acorda donar 
suport a la proposta presentada el text literal de la qual és el següent: 
 
DOCUMENT D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES 

D’ALUMNES DE LA SEU D’URGELL I CASTELLCIUTAT 
 
En data 5 de juliol d’enguany, la Xarxa d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de la Seu d’Urgell i Castellciutat, lliurà a aquest Consell Comarcal de l’Alt Urgell un 
document que conté 84 pàgines amb signatures de persones que donen suport a les 
cartes que la Xarxa d’AMPES han adreçat al Departament d’Educació, als 
aAjuntaments de la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbò i Ribera d’Urgellet reclamant 
l’ampliació de la cuina de l’IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell per tal que pugui 
continuar oferint el servei de càtering a diversos centres d’ensenyament de la Seu 
d’Urgell i de la comarca. 
 
Atenent el text anteriorment ressenyat, el Sr. Ventura Roca i Martí en qualitat de 
pPresident del Consell Comarcal de l’Alt Urgell expressa des de l’acord del Plenari 
de la Corporació de data 28 de juliol de 2005, el seu consentiment en formalitzar el 
suport a la petició de la Xarxa d’Associacions de Mares i Pares de la Seu d’Urgell i 
Castellciutat. 
 
Així ho manifestem en data 28 de juliol de 2005. 
 
 
16. MOCIO SOBRE LA SEQUERA 
 
Presenta la proposta de moció el Sr. Porta, gerent, qui explica que s’ha fet una 
redacció de la moció a partir de la que ha arribat del sindicat Unió de Pagesos, de la 
proposta del Consell d’Alcaldes i altres. 
 



Pren la paraula el Sr. Chica del grup del PP i manifesta que està d’acord en tota la 
moció menys en el tercer punt perquè el fet de proposar al Govern de l’Estat la 
declaració de zona catastròfica li sembla exagerat, tot i que si s’ha de votar en els seu 
conjunt votarà a favor. 
 
El Sr. Mas del grup del PSC-Progrés manifesta el vot a favor del seu grup i la recolzen 
perquè entenen la gent que està patint aquest problema. Vol afegir dues coses, per 
una banda recorda que el DARP ha creat una comissió de seguiment de la sequera 
amb totes les parts per tal de poder restituir els efectes de la sequera de forma 
coordinada amb el Ministeri, i que es publicarà una Ordre del DARP per Catalunya 
amb una dotació de sis milions d’euros. Per altrae banda explica que a la Unió 
Europea hi ha línies d’ajut en aquest sentit. Pel que fa al punt 2 vol dir que el 
Conseller de Governació també hi haHA de treballar i respecta al punt 3 també pensa 
que és exagerat el fet de demanar que sigui zona catastròfica però que si arriba el cas 
s’ha de demanar. 
 
 
Acord 
 
Atesa la situació excepcional i d’extrema sequera que estan patint les nostres 
comarques amb els danys i perjudicis que aquesta situació comporta tant en el 
subministrament d’aigua a la població com per a la majoria de sectors econòmics de 
les nostres contrades i principalment pel sector agrícola i ramader. 
 
Atès que aquesta situació està provocant, per un costat greus problemes 
d’abastament d’aigua de boca a molts nuclis de població de la nostra comarca, la 
qual cosa ha suposat que els aAjuntaments hagin hagut d’tingut que executar 
importants obres d’inversió en mesures d’urgència per tal d’intentar superar el 
problema. 
 
Atès que també s’han produït importants pèrdues sobre una bona part del sector 
agrari i ramader, fet que suposa que les collites estan pràcticament perdudes i els 
ramaders han vist com es quedaven sense pastures per alimentar els ramats, i això 
està provocant un fort augment dels seus costos de producció pel fet d’haver de 
comprar l’aliment. La manca d’aigua està provocat restriccions sobre els regadius 
que, si s’agreugen, poden portar conseqüències negativa per a la collita d’enguany. 
 
Atès que per a l’equilibri i preservació del territori és indispensable articular les 
polítiques necessàries per al manteniment i el progrés de les activitats econòmiques 
que s’hi realitzen, i que tots som conscients de la importància que suposa l’activitat 
de la pagesia dins el món rural, tant per la preservació i manteniment de medi com 
pel desenvolupament econòmic del territori. 
 
És important també que els diferents actors polítics i socials vetllem per obtenir unes 
compensacions justes, que tinguin en compte el grau d’afectació de cada municipi i 
de cada  sector.  
 
Per tot això, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, A C O R D A : 
 

1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que elabori, amb caràcter 
d’urgència, un Pla Integral per a neutralitzar els efectes negatius de la 
sequera sobre les explotacions agràries i ramaderes afectades, aplicant les 

Con formato: Numeración y viñetas



mesures polítiques i financeres necessàries per a fer front a aquesta situació 
extraordinària, amb criteris que tinguin en compte l’afectació real de cada 
municipi i de cada sector, especialment el ramader. 

 
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti les mesures 

extraordinàries necessàries per finançar part de les inversions fetes pels 
aAjuntaments conseqüència de dotar d’aigua els diferents nuclis de població 
que estan patint aquest problema. 

 
3. Demanar al Govern de l’Estat que declari zona catastròfica, amb les 

conseqüents indemnitzacions per als sectors agraris i ramaders, aquells 
indrets on els danys i perjudicis siguin considerables i l’activitat agrícola i 
ramadera molt difícil de refer. 

 
4. Notificar els presents acords al pPresident del Govern de l’Estat, al 

pPresident de la Generalitat de Catalunya, al pPresident del Parlament de 
Catalunya, als cConsellers dels dDepartaments d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, Governació i Administracions Públiques, Medi Ambient i Habitatge, a 
tots els grups polítics representats al Parlament de Catalunya i a tots els 
aAjuntaments de la comarca. 

 
 
Un cop adoptat l’acord pren la paraula la Sra. Dolors Vidal i fa una autocrítica en el 
sentit que s’ha de ser conscient del problema i preveure accions com l’arranejament 
de les xarxes d’aigua dels municipis perquè no passin coses com el que ha sortit a 
TV3 que es perd molta aigua per les canonades en mal estat. Així mateix manifesta 
que el Consell Comarcal podria donar exemple deixant de regar la gespa del davant 
de la caseta de turisme. 
 
El Sr. Brescó manifesta que la moció és genèrica i no està pensada només per l’Alt 
Urgell. Pel que fa a la declaració de zona catastróficacatastròfica diu que s’ha 
d’entendre que es fa la petició per si fos el cas. Posa de relleu que el Consell 
Comarcal ja està treballant i que s’ha demanat als ajuntaments de la comarca que 
trametin les valoracions econòmiques de les despeses que han tingut per la sequera 
per tal de treballar conjuntament i cofinançar-les. Les instal·lacions i despeses que 
s’han de presentar haurien de ser en inversions definitives. 
 
El president puntualitza que el reg de la gespa dels davant de la caseta de turisme no 
depèn del Consell Comarcal. 
 
 
17. MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA SOBRE EL RECONEIXEMENT DEL MODEL 
TERRITORIAL BASAT EN EL BINOMI MUNICIPI I COMARCA 
 
El president presenta la moció que s’emmarca en la proposta sorgida de la reunió del 
Fòorum Comarcal que va tenir lloc a Sort i procedeix a la seva lectura el text literal de 
la qual és el següent: 
 
Moció de Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al 
reconeixement del model territorial basat en el binomi municipi i comarca 
 

Con formato: Numeración y viñetas
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Con formato: Numeración y viñetas



Atès que els municipis són el primer i fonamental nivell de relació entre els ciutadans 
i l’administració. 
 
Atès que des de la recuperació de les comarques aquestes han esdevingut l’eix 
vertebrador i aglutinador del territori. 
 
Atès que els cConsells cComarcals són àmbits idonis i necessaris de reflexió, debat, 
decisió i gestió. 
 
Atès que els cConsells cComarcals han esdevingut el nivell de representació política 
i administrativa que recull i canalitza la identitat, la realitat i l’especificitat de cada 
comarca. 
 
AtesAtès l’article 5.1 de l’actual estatut d’autonomia de Catalunya que estableix que 
les comarques són, juntament amb els municipis, els elements bàsics de 
l’organització territorial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que la proposta de nou estatut afecta la pervivència del model territorial actual 
basat en municipis i comarques. 
 
ES DEMANA 
 
Que el nou estatut reculli que la Generalitat de Catalunya estructurarà la seva 
organització territorial bàsica en municipis i comarques. 
 
Que la comarca continuï essent entitat local de naturalesa territorial per a l’exercici 
del govern intermunicipal de cooperació local, amb personalitat jurídica pròpia. 
 
Traslladar aquest acord al pPresident de la Generalitat de Catalunya, al pPresident 
del Parlament de Catalunya, als diferents grups polítics amb representació al 
Parlament de Catalunya, als cConsells Ccomarcals de Catalunya i als ajuntaments 
de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Chica del PP i manifesta el seu vot en contra perquè tot i no 
dubtar de la importància dels consells comarcals tenint en compte que encara no ha 
tingut accés a l’esborrany de l’Estatut d’Autonomia per respecte als parlamentaris que 
hi estant treballant no s’ha d’entrar ara. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del PSC-Progrés i anuncia el seu vot en contra manifestant 
que des del seu grup es defensa una divisió territorial de Catalunya diferent i es 
desitja la constitució de vegueries i que els consells comarcals siguin uns ens de 
prestació de serveis de lliure associació per a la gestió de serveis, ja sigui per 
delegació dels consells de vegueria o de la pròpia Generalitat, no tenint sentit 
l’existència de 4 administracions. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó d’ERC i anuncia el vot en contra del seu grup perquè el 
seu partir està impulsant la nova divisió territorial de Catalunya. Considera que la feina 
dels consells comarcals és fonamental des del punt de vista de mancomunar serveis, i 
per tant per coherència amb el que s’està impulsant des d’ERC i per convenciment 
propi no poden votar a favor. 
 



Pren la paraula el Sr. Fierro del grup de CiU i manifesta que la proposta no és més 
que una moció que planteja una pregunta concreta que és el manifestar-se sobre el si 
o el no a les comarques i als consells comarcals. Per part del seu grup també es diu si 
a les vegueries i també es diu si a les comarques perquè entenen que sóon ens 
compatibles. Pel que fa a l’Alt Pirineu s’ha de tenir en compte que la seva 
transversalitat està molt mancada i per altrae banda la supervivència dels petits 
municipis pot ser difícil. Els consells comarcals han estat fonamentals i si s’arriba a 
aplicar la proposta de divisió territorial amb només vegueries fora posar la primera 
pedra per la desaparició dels petits municipis i la desmembració del territori per la qual 
cosa entenen que la proposta de moció és clau. 
 
El Sr. Mas pren la paraula i diu que la manifestació del Sr. Fierro és del tot 
demagògica ja que no es pot dir que sigui la defunció dels petits municipis sinó que el 
que es pretenpretén és que els consell comarcals siguin de lliure associació 
mancomunant-se i dotant al Consell d’Alcaldes de decissiódecisió i no passi com ara 
que per exemple al Ple del Consell Comarcal no estan representats tots els 
ajuntaments. 
 
El Sr. Fierro respon que no creu que hagi fet demagògia i diu que  no ha dit que avui 
se signi cap acta de defunció. El que es diu és si a les comarques i als consells 
comarcals amb la representativitat que en tot cas pugui dir l’Estatut, cosa que ara per 
ara no contempla. 
 
Acord 
 
Sotmesa la proposta a votació amb el vot en contra del 6 membres del PSC-Progrés, 
dels 3 membres d’ERC i del membre del PP i els vots a favor de 6 membres de CiU 
no s’aprova la moció. 
 
 
 
184. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president transmet la invitació de l’alcalde d’Arsèguel a tots els conseller i alcaldes 
de la comarca a assistir als actes que tindran lloc al municipi amb motiu de la 30ena. 
Trobada a Arsèguel amb els Acordionistes del Pirineu. 
 
 
 
 
 
 
 
195. PRECS I PREGUNTES 
 
El president obre el torn de precs als consellers. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i en primer lloc agraeix al Sr. Giró, conseller, les 
explicacions que ha fet a la reunió que ha tingut lloc abans del Ple per explicar el 
projecte Alt Urgell en Xarxa ja que a partir d’ara tenen la radiografia de la situació i 



proposa la creació d’una comissió específica perquè veient les deficiència d’execució 
es pugin sumar esforços. 
 
En segon lloc vol agrair al gerent, Sr. Porta, les exposicions dels punts que fa al Ple 
però demana que els presidents de les àrees defensin els convenis o els acords que 
es facin. 
 
Respon el Sr. Fierro i manifesta que li agraeixen al Sr. Porta que és el gerent i per tant 
les qüestions més tècniques les presenta amb molt eficiència. Quan hi ha hagut 
qüestions més polítiques ja ho fa qui ho ha de fer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torn de paraules dels alcaldes 
 
El president obree el torn de paraules als alcaldes presents i no la demana ningú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 



 
 
 
DILIGÈNCIA. L’acta anterior s’ha estès en paper timbrat núm. 161530-D al núm. 
161541-D, i comprèn un total de 12 folis, numerats del 59 al 81. 
 
La Seu d’Urgell,  14 d’octubre de 2005 
 
La secretària accidental 
 


