
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2001 
Caràcter: Ordinari 
Data: 19 de desembre 2001 
Durada: De 21.30 h. a 22.40 h. 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
-  M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 

- Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi són presents: 

- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 
Excusen la seva assistència: 

- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Pere Artigues i Alrich, alcalde de Valls de Valira 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 



ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Modificació de crèdits exp. 3/2001. 
3. Aprovació del pressupost exercici 2002 i plantilla de personal. 
4. Ratificació del Decret 47/2001 d’aprovació del protocol de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i el Centre de Telecomunicacions.  

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

5. Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal de Pallars Sobirà per al servei de 
transport de viatgers entre la Seu i Sort. 
6. Aprovació del Conveni amb el DPTOP per a l’oficina per a la rehabilitació 
d’habitatges. 
7. Sol·licitud per a ser administració actuant de l’EDAR de Montferrer. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 

8. Ratificació del Decret 46/2001 d’aprovació de l’addenda al Conveni amb el 
Departament d’Ensenyament per al curs 2000/2001.  
9. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en matèria de serveis 
socials per a l’any 2002. 
10.  Declaracions de béns culturals d’interès local. 
11. Adhesió al Conveni entre el Departament de Justícia, l’ACM i la FMC   per al 
programa de serveis i compliment de penes i mesures de reinserció. 
12. Ratificació del Decret 41/2001 sobre addenda al Conveni amb el Departament de 
Sanitat i Seguretat Social per la UMAP any 2001. 

13. Moció del Grup del Progrés del Pirineu-PSC contra la creació de nous abocadors 
de runa dins del territori de la comarcal de l’Alt Urgell. 
14. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
15. Informes de Presidència. 
16. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 

 
ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

 
2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS: EXPEDIENT 3/2001 
 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 3/01, mitjançant transferències, ampliació i suplements 
de crèdits al Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2001, el resum 
del qual és el següent: 
 
 
 
 



1.- Transferències de crèdits 
 
Alta Baixa 
Capítol Denominació Import PTA Capítol Denominació Import PTA 
Capítol 2 Desp.bens c. 3.000.000 Capítol 1 Desp.personal 1.500.000
   Capítol 2 Desp.bens c.s. 750.000
   Capítol 7 Transf.capital 750.000

 
2.- Ampliació de crèdits 
Ingressos Denominació Import PTA Despeses Denominació Import PTA 
Capítol 7 Transf.capital 22.578.764 Capítol 6 Inversions 

reals 
22.578.764

 
3.- Suplement de crèdits  
Ingressos Denominació Import PTA Despeses Denominació Import PTA 
Capítol 4 Transf.corrent 12.662.082 Capítol 4 Transf. 

corrent 
12.662.082

Capítol 4 Transf.corrent 3.000.000 Capítol 6 Inversions 
reals 

3.000.000

 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes 
locals, 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar les modificacions proposades pels diferents conceptes. 
 
Segon. 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. 
 
 
3.  APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2002 I PLANTILLA DE PERSONAL 
 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta el Pressupost General de la 
corporació per a l'exercici 2002, integrat pel de la pròpia entitat i l'estat de previsions 
d'ingressos i despeses de la societat pública comarcal INICIATIVES ALT URGELL, 
SA (IAUSA). En primer lloc manifesta que el Pressupost ha estat dictaminat 
favorablement per la Comissió de Governació i Finances, demanant disculpes pel 
retard en fer les reunions de comissió, i manifesta que està degudament informat 
per la intervenció de l'entitat. El Sr. Porta fa un resum de la memòria i ressalta 
l'increment del pressupost respecte al de l'exercici 2001 i desglossant aquest 
increment per capítols, i presenta la previsió d'ingressos i despeses de l'empresa 
pública comarcal IAUSA i la plantilla de personal del propi consell i de l'empresa. 
 
El marge de maniobra o fons de lliure disposició és de un 1% sobre els recursos 
ordinaris. 
 
Quant a despeses de personal destaca l'increment per augment de personal a la 
plantilla: personal eventual,  tres tècnics superior i un tècnic mig. 



 
En les despeses corresponents al capítol 2 de manteniment i conservació 
l'increment és d'un 5 %. 
 
Quant a despeses financeres i d'amortització destaca el fet que només resten tres 
préstecs a llarg termini per amortitzar, i que enguany se n'han acabat 2, la qual cosa 
fa que la càrrega financera baixi força. 
 
En inversions destaca la possibilitat de dedicar el 10 % del pressupost per camins a 
manteniment, i la inversió en telecomunicacions en general (CAPI, prova pilot, 
telecentre). 
 
En transferències de capital destaca una disminució lleu que reflecteix els imports 
del PUOIS i altres programes dels ajuntaments de la comarca. 
 
En aquest moment s'incorpora a la sessió el conseller Sr. Cases Carrabina. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó del grup d'ERC, i posa de manifest, en primer lloc, que 
aquest és un pressupost continuïsta i que disposar d'un 1 % dels recursos ordinaris 
dóna poc marge de maniobra. En segon lloc es felicita pel fet que després d'insistir 
en el tema de les telecomunicacions sembla que aquest pren embranzida i espera 
que sigui un bon servei a la comarca. Posa de relleu que baixa l'aportació a camins i 
pensa que s'hi hauria de continuar incidint. Per altra banda, manifesta que troba a 
falta que es potenciï l'Agència d'Energia del Pirineu, ja que només s'han consignat 
6.010 euros i en aquest àmbit s'haurien de potenciar les energies menys agressives 
amb el medi. Anuncia el vot d'abstenció del seu grup, no tant per un desacord en el 
fons sinó pel fet que a la plantilla consta un lloc de treball de personal de confiança, 
assessor, que ja va constar fa uns anys i en aquell moment també es van abstenir 
per aquest fet ja que no el creuen necessari, doncs la feina dels polítics l'han de fer 
els polítics i dedicar els diners del sou d'aquesta persona a altres temes més 
profitosos. A continuació felicita la gestió del Consell pel fer de rebaixar 
considerablement la despesa financera. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-PPP i manifesta una queixa pel poc 
temps que s'ha tingut per analitzar el pressupost i, en aquest sentit, recorda el 
compromís de l'any passat del grup de govern per presentar el pressupost almenys 
15 dies abans del Ple, cosa que no s'ha complert, i malgrat les disculpes 
expressades pel gerent vol posar de relleu que això no és suficient. Quan al fons, en 
primer lloc vol posar de relleu que amb un marge de maniobra d’un 1 % es pot 
decidir molt poc i alguna s'ha decidit pel camí equivocat, en aquest sentit explica que 
en els càrrecs de personal eventual ja hi ha el càrrec de gerent que preveu la Llei 
d'organització comarcal, i considera un error afegir un assessor amb un cost de 
6.000.000 PTA que a qualsevol altra àrea tindria més fruits. Per altra banda, 
reflexiona sobre les grans àrees del Consell com els serveis socials i ensenyament 
que amb els anys s'ha constatat que funcionen correctament; exemple d'això és la 
millora de les relacions amb l'Ajuntament de la Seu en aquests temes, i en altres 
com les telecomunicacions doncs en aquests casos un més no sumen dos sinó tres. 
Per aquests motius anuncia que el seu vot no serà en contra del pressupost, però 
que tenint en compte el poc marge de maniobra, consignar despeses en càrrec de 
suport polític és un luxe, i que aquests diners es podrien dedicar a camins o a 
promoció econòmica que només té 15.000.000 PTA, i veient alhora l'esforç en 
telecomunicacions per al 2002/2003 el seu vot serà d'abstenció. 



 
Respon el Sr. Fierro, i en primer lloc manifesta que, tot i que no hi ha hagut 15 dies 
per estudiar el pressupost, sí que el gerent del Consell ha estat a disposició 
complerta de tots els polítics. En segon lloc manifesta que els arguments que s'han 
fet serveixen per motivar l’abstenció tant del grup d'ERC com del grup del PSC-PPP 
no expressen cap desacord en el fons i alhora es diu que són correctes, en aquest 
sentit vol afegir que en la història del Consell hi ha hagut moments en què la 
presidència tenia dedicació complerta i no hi havia gerent, i que fent números 
gairebé no hi ha increment percentual amb l'actual càrrec de gerent i d'assessor. En 
quant a la possibilitat de dedicar aquests diners a camins, manifesta el seu acord en 
el fons, però vol posar de relleu que la feina està ben feta, i així s'ha reconegut, i 
aquesta feina ben feta vol dir gestió ben feta i és l’equip de govern qui decideix com 
ho fa. Cas que es vulgui saber exactament què fa l'assessor es pot preguntar als 
alcaldes, que han treballat amb ell; així mateix vol deixar constància que hi podria 
haver un polític amb dedicació exclusiva i no hi és, havent-se optat per cobrir el lloc 
de treball d'assessor. 
 
En quan a l'afirmació feta pel Sr. Brescó, “un pressupost continuïsta”, no la rebatrà, 
però vol posar de manifest que malgrat es digui que és continuïsta com cada any, 
s'han aconseguit coses importants com el projecte Minairó, el Pla Nacional de 
Joventut, el servei d’assistència municipal (SAT) i altres que, malgrat el poc marge 
existent, s'intenta inventar o trobar fórmules per gestionar més coses i millor, 
exemple d’això també seria el creixement de l’empresa IAUSA, arribant a les 
tasques ben fetes i a temps. 
 
Replica el Sr. Mas i matisa que les fórmules percentuals i matemàtiques es poden 
interpretar de moltes maneres doncs, pel que han dit, sembla que l'anterior 
presidenta tingués un supersou, la qual cosa no és certa, i és clar que aquell sou no 
era  igual al sou del gerent i el de l'assessor. 
 
Replica el Sr. Brescó i fa referència a les comissions informatives convocades amb 
motiu del pressupost, fent esment que el canvi d'hora de la segona de les 
comissions es va fer de forma precipitada i ell no va poder assistir-hi de cap manera; 
no obstant reconeix que el gerent ha estat sempre a disposició dels polítics. Quant 
al sentit del seu vot, manifesta que l'abstenció és un missatge clar en què no hi ha 
grans desacords en el fons però que des de l'oposició no s'entén que l'existència de 
la figura de l'assessor sigui imprescindible tenint en compte el marge de maniobra, 
sense entrar en el què pugui cobrar en concret. No es pretén castigar el pressupost, 
però si que es pretén que amb un pressupost tant petit s'intenti optimitzar els 
recursos al màxim. 
 
El Sr. Fierro manifesta, en resposta al Sr. Mas, que quan hi havia el càrrec de 
Presidència sense Gerència, hi havia un cap de finances i que la comparació de 
salaris per tant ha de ser global. 
 
Per majoria dels membres presents, amb el vot a favor dels membres del grup de 
CiU, i l'abstenció del conseller present del grup del PSC-PPP i dels consellers del 
grup d'ERC, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2002, 
integrat per: 
 



A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de 
despeses: 
 

        ESTAT D' INGRESSOS EUROS 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 12.092,62
Cap. 4 Transferències corrents 2.247.259,82
Cap. 5 Ingressos patrimonials 1.502,53
Cap. 7 Transferències de capital 4.654.904,68
Cap. 9 Passius financers 150.253,03
 TOTAL 7.066.012,68
 
 

 
ESTAT DE DESPESES 

 

Cap. 1 Despeses de personal 1.011.906,75
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis 990.877,42
Cap. 3 Despeses financeres 6.007,36
Cap. 4 Transferències corrents 227.646,34
Cap. 6 Inversions reals 2.868.529,98
Cap. 7 Transferències de capital 1.942.042,83
Cap. 9 Passius financers 19.002,00
 TOTAL 7.066.012,68

            
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT 
URGELL SA, amb el següent resum :  
 

 PREVISIÓ D'INGRESSOS 
1 Aportació de capital (761/740.00) 6,01
2 Ingressos patrimonials 601,01
3 Explotació EDAR de Montferrer 139.673,94
4 Trans. despeses de reposició i millores 11.173,91
5 Gestió menjador escolar 76.160,25
6 Generalitat DURSI –estudis muntanya 42.070,85
7 Ens locals Alt Urgell en Xarxa 18.030,36
8 Altres ingressos 6,01
 TOTAL 287.722,34
  

PREVISIÓ DE DESPESES 
1 Transferències corrents (442.00) 6,01
2 Transferències de capital (740.00) 6,01
3 Despeses de personal 60.851,27
4  Despeses manteniment EDAR 12.585,13
5 Despeses energia elèctrica EDAR 59.806,71
6  Depeses de reposició i millora EDAR 11.173,91
7 Despeses transport i evac. biosòlids 6.430,83
8 Menjadors escolars 76.160,25
9 Observatori Stat Informació: estudis  42.070,85
10 Observatori Stat Informació: A.U. en x@rxa 18.030,36
11 Participació empreses foment activ. econ.  6,01
12 Despeses diverses (gestions...) 595,00
 TOTAL 287.722,34

 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 
2002. 



Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del 
personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost 
amb tots els requisits que determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal 
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 
30 de juliol. 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que 
estableix l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en relació amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
el benentès que, de no produir-se reclamacions, el pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte de prosseguir 
els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la 
corporació i trametre'n una còpia certificada a la Subdirección General de la Función 
Pública Local del Ministerio para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat. 
 
 
4. RATIFICACIÓ DEL DECRET 41/2001 D'APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL 
COMARCAL I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS  
 
En data 28 de novembre d'enguany s'ha dictat el Decret de presidència 47/2001 
referent a l'aprovació del protocol de col·laboració per a la realització d'una prova pilot 
en telecomunicacions a l'Alt Urgell el contingut del qual és el següent: 
 
"El Consell Comarcal pretén promocionar l’ús de les tecnologies de la informació i 
les telecomunicacions a la comarca i, un cop estudiats els dèficits més importants, el 
juliol del 2001 s’ha presentat el projecte global “Alt Urgell en X@rxa”, sobretot i 
inicialment per resoldre les mancances de telefonia del territori per tal que els seus 
habitants puguin tenir un creixement econòmic i social sostenible, millorant la seva 
qualitat de vida d'acord amb els avenços tecnològics actuals i previsibles en un futur 
proper. 
 
Alhora, el Govern de la Generalitat de Catalunya va prendre una acord de data 1 
d’agost en què s’aprova una “prova pilot” per tres comarques de Catalunya, que 
inclou l’Alt Urgell. 
 
Per d’impulsar l’efectivitat de l’acord de Govern i del projecte comarcal “Alt Urgell en 
x@rxa” es requereix la col·laboració de diferents departaments de la Generalitat, del 
mateix Consell Comarcal i del propis ajuntaments de la comarca. 
 
A aquest efectes s’ha proposat la signatura d’un Protocol de Col·laboració entre el 
Departament de la Presidència, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
I, atès el que disposa la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 



HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el protocol de col·laboració amb el Departament de Presidència, el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
que té per objecte establir la col·laboració per efectuar una prova pilot, i bastir les 
obres d’infraestructures i promoure la instal·lació d’equipaments de 
telecomunicacions per a resoldre determinats dèficits en radiodifusió, telefonia i 
altres serveis avançats de telecomunicacions. 
 
Segon. Donar coneixement al Ple en la primera sessió que tingui, per a la seva 
ratificació". 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer.  Ratificar el Decret d’aprovació del protocol de col·laboració esmentat. 
 
Segon.  Notificar aquest acord als signataris del protocol. 
 
 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL 
PALLARS SOBIRÀ PER AL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS ENTRE LA 
SEU I SORT 
 
Per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i del Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
hi ha interès en mantenir i ampliar el servei de transport de viatgers entre la Seu i Sort 
que es regulava pel Conveni signat entre ambdós consells comarcals en data 7 de 
juliol de 1997. 
 
Per a l'any 2002 es preveu alguna modificació del servei que implica l'establiment 
d'una modificació del Conveni, que ja ha estat aprovada pel Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà en sessió del Ple de 30 d'octubre de 2001 
 
Atès el Conveni signat amb per l'aplicació del Pla de serveis de transports de viatgers 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de cooperació entre els consells comarcals de l'Alt Urgell i 
del Pallars Sobirà pel servei de transport de viatgers d'anada i tornada Sort-la Seu i la 
Seu-Sort. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i realitzar les 
gestions corresponents amb la Direcció General de Ports i Transports per a fer efectiu 
el conveni esmentat. 
 
 
6. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL PER A 
L’OFICINA DE REHABILITACIÓ D'HABITATGES 
 



Al llarg d'aquests anys, en aplicació dels plans d'habitatge, s'han anat publicant les 
ordres de convocatòria d'atorgament de subvencions destinades a l'establiment i 
manteniment de les oficines de rehabilitació, i que a partir de l'any 2000 s'ha 
instrumentat a través de Conveni per a l'aportació de fons per al foment de la 
rehabilitació. 
 
Donat que el Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, instrumenta, com a forma àgil de concessió de subvencions 
quan els seus destinataris són ens públics i quan l'objecte estigui inclòs en plans o 
programes, el conveni com a fórmula idònia de funcionament amb els consells 
comarcals. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda : 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per establir el marc de col·laboració entre les parts per al manteniment de 
l'oficina de gestió de la rehabilitació d'habitatges i pel desenvolupament de les 
tasques d'informació i assessorament durant l'any 2001, a l'empara del Pla de 
l'Habitatge 1998-2001, que té un import de 3.500.000 pessetes. 
 
Segon. Facultar el president del Consell Comarcal per a la signatura del conveni 
esmentat i per a tots aquells actes que siguin necessaris per a l'executivitat del 
conveni. 
 
 
7. SOL·LICITUD PER A SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L'EDAR DE 
MONTFERRER 
 
El gerent presenta a la consideració els temes següents: 
 
1. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va estar nomenat per la Junta de Sanejament 
administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer, segons acord del seu 
Consell de Direcció i comunicat al Consell Comarcal per Resolució del gerent de la 
Junta de Sanejament de data 20 de setembre de 2000, clau d'expedient DMOF/00 
9610, comunicat al Consell Comarcal el dia 2 d'octubre. 
 
2. El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell va acordar, en sessió ordinària 
celebrada el dia 21 de desembre de 1995, gestionar directament el servei 
d'explotació de l'EDAR de Montferrer a través de la societat pública mercantil 
INICIATIVES ALT URGELL, SA i que segueix ferma la voluntat del Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell de continuar gestionant l'explotació de la dita EDAR i 
realitzar-la a través de la seva empresa pública IAUSA. 
 
3. La previsió de despeses fixes (de personal i manteniment) per a l'any 2002 es 
preveuen incrementades en un 3 % les despeses de personal i manteniment ordinari 
respecte les previstes i aprovades per l'ACA en el pressupost d'explotació de l'EDAR 
per a 2001. La direcció d'explotació continuaria essent del 4 % sobre la suma de les 
anteriors despeses; Resulta així la següent proposta d'explotació per a l'any 2002: 
 

Energia elèctrica 9.951.000
Personal 10.124.799
Manteniment ordinari 2.093.990



Biosòlids 1.070.000
Direcció d'explotació 929.591
TOTAL ORDINARI 24.169.380
Reposició i millores 1.859.183
TOTAL   26.028.563

 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels membres presents acorda : 
 
Primer. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell com a administració actuant per a l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant 
l'any 2002. 
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament 
d'Explotació de Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 22.588.206 PTA 
més IVA (desglossades segons la consideració prèvia núm. 3) al Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer 
per al 2002, i una previsió per a reposició, millores i purga de fangs de 1.737.554 
PTA més IVA, per a l'any 2002. 
 
Tercer. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per al 2002, amb el pressupost que li sigui atorgat al Consell 
per part del l'ACA i descomptant un 4 % d'aquest en concepte de gestions a realitzar 
pel mateix Consell directament relacionades amb la realització d'aquest servei. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
8.  RATIFICACIÓ DEL DECRET 46/2001 D'APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER AL CURS 2000/2001 
 
En data 27 de novembre s'ha dictat el següent Decret de Presidència: 
 
"En data 30 de juny de 1999, se signà el Conveni entre el Departament 
d’Ensenyament i el Consell Comarcal quant a la gestió del servei de transport 
escolar i per a la gestió del servei de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts a l’inici del curs 
2000/2001 en l’annex a l’addenda al Conveni no s’ha correspost amb la despesa 
real que s’ha produït durant el curs quant a la prestació dels serveis esmentats. 
 
El Departament d’Ensenyament ha presentat la proposta de modificació dels punts 
de l’annex del Conveni, ampliant-los en els imports necessaris per tal de regularitzar 
definitivament les aportacions econòmiques del curs 2000/2001. 
 
Per la qual cosa 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar l'addenda al Conveni d'Ensenyament per al curs 2000/2001. 
 



Segon. Trametre aquest acord a la Delegació Territorial del Departament 
d'Ensenyament per a la seva tramitació. 
 
Tercer. Donar coneixement al Ple en la primera sessió que tingui." 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret pel qual s'aprova l'addenda al Conveni d'ensenyament 
per al curs 2000/2001. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament. 
 
 
9.  CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL EN MATÊRIA DE 
SERVEIS SOCIALS 
 
En data 30 de juny de 1997 es va signar un conveni amb l'Ajuntament de la Seu per 
tal de regular les relacions dels tècnics dels serveis socials i optimitzar-ne el 
funcionament, que va ser renovat en data 14 de juny d’enguany amb vigència fins a 
finals de 2001. 
 
Analitzat l'actual funcionament de coordinació del servei i a partir de les reunions amb 
els responsables de l'Ajuntament de la Seu s'ha vist necessari i convenient actualitzar 
el conveni existent, establint una coordinació única i una durada per tot l'any 2002. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la proposta d'annex al Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
per als serveis socials per al primer semestre de l'any 2002. 
 
Segon. Trametre aquest acord junt amb còpia de l'annex al Conveni per tal que 
aquest pugui procedir a la seva aprovació prèviament a la signatura. 
 
Tercer. Atorgar els poders necessaris al president per tal de signar el conveni 
esmentat.  
 
 
10. DECLARACIÓ DE BÉNS D'INTERÈS CULTURAL LOCAL  
 
10.1 ERMITA DE SANT JAUME DE TUIXÉN 
 
L'Ajuntament de Josa i Tuixén ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local 
de l'ermita de Sant Jaume, pel seu valor arqueològic, al Consell Comarcal. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable a la declaració sol·licitada, del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal, i l'informe descriptiu de l'edifici en què es ressalta la 
recent restauració i la complementarietat amb la resta de l'oferta patrimonial de la 
Vall. 
 
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'ermita de Sant Jaume de Tuixén. 
 
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. 
 
 
10.2 SANT JULIÀ DELS GARRICS 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fòrnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l'ermita de Sant Julià desl Garrics, pel seu valor històric, arquitectònic i 
arqueològic, al Consell Comarcal. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable a la declaració sol·licitada, del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal, i l'informe descriptiu de l'edifici en què es ressalta la 
necessitat de restauració i la complementarietat amb la resta de l'oferta patrimonial 
de la Vall. 
 
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'ermita de Sant Julià dels Garrics. 
 
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. 
 
 
10.3 SANT MARC DE FÒRNOLS 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fòrnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l'ermita de Sant Marc, pel seu valor arqueològic, al Consell Comarcal. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable a la declaració sol·licitada, del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal, i l'informe descriptiu de l'edifici en què es ressalta la 
necessitat de restauració i la complementarietat amb la resta de l'oferta patrimonial 
de la Vall. 
 
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'ermita de Sant Marc de la Vansa. 
 
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. 
 
 
10.4 CARRER CLOS DE VILAMITJANA  
 
L'Ajuntament de Montferrer i Castellbó ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local del carrer Clos de Vilamitjana, pel seu valor arquitectònic, al Consell 
Comarcal. 
 
No consta a l'expedient l'informe tècnic necessari descriptiu del bé que es pretén i 
de les motivacions concretes. 
 
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: 
 
Únic. Requerir a l'Ajuntament l'arportació de l'informe tècnic necessari per a la 
declaració de bé cultural d'interès local del carrer Clos de Vilamitjana. 
 
 
11. ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA, L'ACM I 
LA FMC PER AL PROGRAMA DE SERVEIS I COMPLIMENT DE PENES I 
MESURES DE REINSERCIÓ 
 
En data 15 de novembre d'enguany s'ha signat un conveni entre el Departament de 
Justícia, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis 
amb l'objectiu de fomentar i concretar les actuacions entre totes les administracions 
que s'hi adhereixin respecte a l'execució de programes de serveis i de treballs en 
benefici de la comunitat per al compliment d'ordres i mesures dictades pels jutges de 
menors i les mesures penals alternatives dictades pels jutges del penal. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Adherir-se al Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM) de data 15 de novembre de 2001. 
 
Segon. Trametre l'escrit d'adhesió a la Direcció General de Mesures Penals 
Alternatives i de Justícia Juvenil, a la FMC i a l'ACM. 
 
 



12. RATIFICACIÓ DEL DECRET 41/2001 SOBRE ADDENDA AL CONVENI AMB 
EL DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL PER A L'UMAP ANY 
2001 
 
En data 16 d'octubre de 2001 s'ha dictat el següent Decret de Presidència: 
 
"El Servei Català de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya ha proposat la signatura de la clàusula addicional sisena 
que regula la contraprestació econòmica i el funcionament de la UMAP per l'any 
2001.  
 
En la proposta de conveni es preveu el finançament i l'atribució de fons 
corresponent, així com la forma de justificació i altres aspectes. 
 
Es considera d'interès per a la comarca, i per a la prestació d’assistència sanitària i 
sociosanitària de la població.  
 
Per la qual cosa 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la clàusula addicional sisena al Conveni establert amb data 30 de 
maig de 1994 amb el Departament de Sanitat. 
 
Segon. Donar compte al Ple d'aquest Decret per a la seva ratificació." 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s'acorda 
ratificar el present Decret. 
 
 
13.  MOCIÓ CONTRA LA CREACIÓ DE NOUS ABOCADORS DE RUNA DINS EL 
TERRITORI DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL 
 
El Sr. Mas presenta la moció i en dóna lectura, el literal de la qual es transcriu, fent 
esment que algun dels paràgrafs en aquest moment no tenen el mateix sentit que fa 
un mes ja que el projecte d'abocador de runa previst a Noves de Segre ha estat 
retirat, però tot i així es manté perquè la proposta d'acord és el que val. 
 
"La normativa emanada del propi Govern de la Generalitat, a través de la seva Junta 
de Residus, estableix en el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de 
Catalunya 2001-2006 que “a la comarca de l’Alt Urgell només és necessari un 
sol abocador de runes“. Aquesta normativa és d’obligat compliment a partir de la 
modificació aprovada el dia 15-6-2001 del Decret 201/94. Cal tenir present que 
actualment estan en funcionament de l’Alt Urgell dos abocadors per a runes (un de 
titularitat privada i un altre de públic, depenent de la Mancomunitat de l’Urgellet), 
totalment suficients per acollir les 8.000 Tm de runes de la construcció que es 
generen a la comarca cada any, segons les dades de la mateixa Junta de Residus. 
 
Considerant al mateix temps que la decisió de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar de 
tirar endarrera el projecte de macro-abocador de runes a Noves de Segre (amb 
capacitat per a 4 milions de Tm, 300 vegades més gran dels ja existents a la 
comarca), ha estat presa mercès a la pressió popular dels veïns de Noves, que 



s’han mobilitzat de forma exemplar contra una iniciativa plena d’irregularitats que 
posava en perill les perspectives de futur de tota la vall i del municipi sencer. 
 
Entenent que davant de la situació creada, el Consell Comarcal hauria de manifestar 
públicament la seva oposició a què es creïn nous abocadors de runa a l’Alt Urgell, 
descartant d’una vegada per totes la qüestió equivocada “on podem fer un nou 
abocador de runa?, quan la qüestió real seria “per què més abocador de runes a 
l’Alt Urgell?” 
 
Observant al mateix temps amb preocupació les notícies que es prodiguen en els 
darrers dies sobre possibles nous abocadors de runa a la comarca, com exemple el 
cas de l’abocador de la Vansa, on es va fer fa 5 anys una inversió de 30 milions de 
pessetes sense que fins avui se li hagi donat cap utilitat i que es voldria fer servir 
com abocador de runes de la construcció . 
 
Per tot l’exposat , es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
- El Consell Comarcal de l’Alt Urgell es pronuncia públicament en contra de la 
creació de nous abocadors de runa dins el territori de l’Alt Urgell. 
 
Un cop donada lectura a la moció, el Sr. Mas posa de relleu que la moció pretén que 
el Consell digui el mateix que la Junta de Residus: que la comarca de l'Alt Urgell no 
necessita més abocadors de runa, i que davant de pressions de tercers, privats o no 
i de la zona o no, en aquest tema ja s'està servit i no se'n volen més, seguint essent 
bó que el Consell pugi dir en veu alta que no en vol més i que amb dos ja n'hi ha 
prou. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó, del grup d'ERC, i diu que entén el fons de la qüestió i, 
tot i que hi ha consideracions fora de lloc, manifesta que l'àmbit competencial del 
Consell és l'Alt Urgell i per tant s'ha d'examinar i decidir què cal i què no cal, i que 
per tant una bona gestió vol dir analitzar per optimitzar. Un cop dit això vol 
manifestar que si en un àmbit proper hi hagués necessitat d'un abocador el que 
s'hauria de fer és, des d'una negociació honesta, veure quins són els beneficis per la 
comarca i no tancar d'entrada un futur abocador que podria ser necessari. 
 
El Sr. Fierro, pel grup de CiU, diu que la moció s'ha elevat al Ple i està a l'ordre del 
dia però que ell va pensar que es retiraria. Manifesta que el grup de CiU no pot votar 
a favor tant per l'exposició de motius com per la proposta, ja que representa tancar 
qualsevol proposta de futur, i més tenint en compte que dels dos abocadors 
existents a la comarca, un de públic i un de privat, el públic, que és de la 
Mancomunitat de Residus de l'Urgellet, s'ha d'ampliar com a abocar de residus 
municipals, per la qual cosa no quedarà espai per a l'abocador de runa actual. 
Alhora posa de manifest la proposta del Consell d'Alcaldes de constituir un consorci 
per aquests temes i per tant considera que no es pot donar suport a una moció que 
decidiria sobre coses que hauria de decidir el futur consorci. 
 
El Sr. Mas expressa que els arguments exposats pel Sr. Fierro són de fugir d'estudi, 
i un debat tant poc interessant per acabar a l'any no implica que el Consell i els 
consellers que hi són representats siguin suficientment grans per poder dir en veu 
alta una cosa tant senzilla, i que ja es diu al programa de residus de la Generalitat 



per als anys 2001/2006, com és que només es necessita un abocador, i en definitiva 
el que es posa a votació no són els "considerandos" de la moció sinó la proposta 
d'acord de no voler més abocadors de runa, implicant que els empresaris de la 
construcció d'Andorra solucionin els problemes al seu país, ja que la runa que 
vindria aquí no seria de Cerdanya o de la zona de Ponts. 
 
El Sr. Brescó pren la paraula i manifesta que comparteix el fons de la qüestió, però 
puntualitza el següent: 1) en primer lloc s'ha de saber les necessitats concretes,  2) 
no comparteixen els "considerandos", 3) s'ha d'obrir la porta i no tancar-la a un futur 
proper ja que si es necessités un altre abocador s'ha de poder posar. 4) establir 
condicions de negociació sense tenir en compte d'on ve la runa i analitzant-se els 
beneficis. 
 
Pren la paraula el Sr. Solà Solà i posa de relleu que l’abocador que hi ha no s'ha 
ofert a altres ajuntaments de la comarca, i que en aquest cas la runa d'Andorra és a 
part, i que no s'ha d'admetre si no és molt ben pagada i molt ben tractada. Alhora 
manifesta que si s'ha de fer un abocador petit per ús d'un municipi perquè no entén 
perquè no s'ha de poder fer, doncs l'accés a l'abocador de la Mancomunitat de 
l'Urgellet és molt lluny i té un cost de transport important, per la qual cosa hauria de 
tenir un preu raonable per accedir-hi des dels municipis de la zona sud per tenir la 
porta oberta per poder-li portar runes. 
 
El Sr. Fierro posa de relleu que el Consell no té competències directes en matèria 
de residus, i que l'argument del futur consorci per votar en contra de la moció no es 
pot qualificar de pobre, ja que només hi ha tres ajuntaments que no s'hagin 
manifestat a favor de la constitució d'aquest. Torna a dir que amb l'ampliació de 
l'abocador de residus municipals actual de la Mancomunitat no hi cap un abocador 
de runes. A continuació diu que els dos abocadors existents un de públic i un de 
privat, el privat sembla ser que no és legal. 
 
El Sr. Mas replica i informa que els dos són legals, ja que pel de titularitat privada hi 
ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que així ho declara. 
Quant a l'acord de la moció, la única cosa que es podria acceptar és que el Consell 
digui que creu que la runa d'Andorra no ha d'anar a cap abocador de la comarca i 
sembla que això no es vol dir. 
 
El Sr. Fierro replica que no és això el que diu la moció. 
 
El Sr. Brescó proposa que si s'inclou un afegitó que digui "sempre i quan les 
necessitats pròpies de la comarca no ho facin necessari" el grup d'ERC votarà a 
favor de la moció. 
 
El Sr. Mas, com a portaveu del grup del PSC-PPP accepta la inclusió d'aquesta 
frase. 
 
Quedant redactada la proposta d'acord de la següent manera: "El Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell es pronuncia públicament en contra de la creació de 
nous abocadors de runa dins el territori de l’Alt Urgell, sempre i quan les 
necessitats pròpies de la comarca no ho facin necessari" . Se sotmet a votació i 
amb els vots a favor dels membres presents dels grups del PSC-PPP i ERC, i els 
vots en contra del grup de CiU no s'aprova. 
 



14. DONAR COMPTE DEL DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES 
RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
A continuació la secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i 
resolucions de Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
 Decrets: núms. 41 a 48 de 2001, compresos entre els dies 11 d'octubre i la data 

d'avui. 
 Resolucions: núms. 33 a 56 de 2001, compreses entre els dies 11 d'octubre i la 

data d'avui. 
 
 
15. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa que el proper divendres, a la 1.30 del migdia, es farà un aperitiu 
amb motiu de Nadal amb el personal del Consell i fa extensiva la invitació a tots els 
consellers. 
 
El president comenta que, sobre les nevades recents a la comarca que han sorprès 
a tothom, i sobretot als municipis del sud, ja que no hi estant tant acostumats, 
sembla ser que, un cop superat el caos inicial, tothom se n'està sortint prou bé. 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
I no havent-hi cap altre paraula demanada, el president aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                         Vist i plau 
                                                                                      El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L’acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 758126-B al 
núm. 758134-B, i comprèn un total de 9 folis, numerats del 34 al 42. 
 
La Seu d’Urgell, 15 de febrer de 2002-04-08 
 
La secretària accidental 


