
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2002 
Caràcter: Ordinari 
Data: 19 de desembre de 2002 
Durada: De 21’30 h a 22 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, 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 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Pilar Quingles i Tàpies, consellera 
- Joan Soldevila Pagès, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Joan Giró Fontich, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

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

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

- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava  
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- 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. 3/2002. 
3. Aprovació del pressupost exercici 2003 i plantilla de personal. 
4. III Conveni col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
5. Adhesió al Conveni entre la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 

Informació i l’Associació de Tècnics d’Informàtica. 
6. Conveni de col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

per a la implantació de formació contínua no presencial. 
7. Conveni amb els ajuntaments de la comarca per a la cessió d’equip informàtic per 

als CAPI. 
8. Conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i 

Fórnols per a la dinamització de la vall de la Vansa-Tuixén. 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

9. Conveni amb el Departament de Medi Ambient per a la clausura i adequació dels 
dipòsits de residus d’Oliana i Benabarre.  

10. Sol·licitud per a ser administració actuant de l’EDAR de Montferrer.  

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 

11. Clàusula addicional al Conveni amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social 
per la UMAP. 

12. Conveni amb l’Ajuntament d’Arsèguel per l’ús del Centre Cultural.  
13. Conveni amb el Departament d’Ensenyament per al curs 2001-2002. Addenda de 

regularització econòmica. 
14. Declaracions de bé cultural d’interès local de l’Ermita de la Trobada. 
15. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en matèria de 

serveis socials. Delegació a la Comissió de Govern.  
16. Conveni amb la Universitat de Lleida per a la creació de l’aula universitària. 
17. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 

Punts inclosos per urgència 

18. Aprovació del Conveni amb el DPTOP per  a l’Oficina de Rehabilitació, any 2002. 
19. Delegació a la Comissió de Govern la sol·licitud de subvenció a l’INTERREG III-A. 

20. Informes de Presidència. 
21. 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 3/2002 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de pressupost núm. 3/02, mitjançant suplement de crèdit, crèdits 
extraordinaris, ampliació de crèdits per ingressos i transferències de crèdits entre 
partides al Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2002, l'objectiu del 
qual és donar d'alta partides de despeses amb el crèdit procedent de la concessió 
de subvencions corresponent al total de la despesa. 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 9 i 17 de desembre, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Per majoria, amb els vots a favors dels membres presents dels grups de CiU i del 
PP, i amb l’abstenció dels membres presents del PSC i d’ERC, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar els suplements de crèdit de diverses partides del pressupost de 
l'entitat de l'exercici 2002, per un import  de 74.093,21 €. 
 
Segon. Aprovar els crèdits extraordinaris per import de 12.482,40 €. 
 
Tercer. Aprovar ampliació de crèdit de diverses partides de despeses per un import 
de 138.609,51 €. 
 
Quart. Aprovar les transferències de crèdits entre partides per un import de 
25.152,66 € 
 
Cinquè. 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 EXERCICI 2003 I PLANTILLA ORGANICA 
DEL PERSONAL 
 
El president presenta el Pressupost General de la corporació per a l'exercici 2003, 
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) explicant que ha 
estat dictaminat favorablement per la Comissió de Governació i Finances i manifesta 
que està degudament informat per la intervenció de l'entitat.  
 
El Sr. Porta, gerent, fa un resum dels punts mes importants exposant que 
l’increment global és d’un 14,46 % respecte del pressupost de l’any anterior, i posa 
de relleu la dependència general del pressupost del Consell Comarcal de les 
subvencions que rep amb caràcter finalista, tant pel que fa als ingressos corrents 
com als de capital, que deixen molt poc marge de maniobra.  
 



Pel que fa a les despeses, desglossa les partides més importants com les de 
personal, les transferències ordinàries i les inversions reals, amb un increment 
important en temes de infrastructures, turisme i comunicacions de fins a un 30 %.  
 
Quan als capítols 8 i 9, així com als interessos del capítol 3, explica que aquests es 
veuen substancialment variats en referència a anys anteriors perquè és l’últim any 
d’amortització de diversos préstecs.  
 
Quan a la plantilla de personal s’augmenta en una persona per a la dinamització del 
telecentre comarcal. 
 
A continuació el president dóna la paraula als portaveus dels grups. 
 
El Sr. Mijana del grup del PP manifesta el seu vot a favor. 
 
El Sr. Brescó del grup d’ERC manifesta que aquest pressupost torna a ser finalista 
com cada any. Reconeix que hi ha una aposta valenta en les inversions en 
telecomunicacions que preveuen dotar de telecomunicacions a tota la comarca 
(Internet, televisió ...) i fa una reflexió en el sentit que serà necessari que algú 
coordini aquestes inversions com per exemple IAUSA. Destaca també la inversió en 
medi ambient i en promoció econòmica, junt amb la inversió en noves tecnologies. 
Quan a les inversions en noves tecnologies, manifesta el seu dubte en la capacitat 
de cofinançament per a les inversions del FEDER que farien perdre diners cas que 
no es podés trobar el cofinançament, com alguna part a la que ja s’ha renunciat. 
 
Quan a la visita del director general de Telecomunicacions per inaugurar coses que 
encara no funcionen manifesta que no es tant important com vetllar per la 
vertebració del territori a través de les noves tecnologies, combinat amb el medi 
ambient, la formació i una major promoció econòmica que permetran tirar endavant 
la comarca. 
 
El Sr. Brescó anuncia el seu vot dels membres del seu grup en el sentit de no donar 
suport i per tant serà d’abstenció. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-PPP i recorda que en la 
votació del pressupost de l’any passat el seu grup va votar abstenció i no va votar 
en contra com altres anys havien fet perquè es veien uns pressupostos amb una 
idea important en el camp de les noves tecnologies, idea que segueix essent 
important en aquest pressupost. Per part del seu grup el dubte en el cofinançament 
no hi és tot i que manifesta que una part important ha quedat per executar. 
Manifesta que el cofinançament previst per a la inversió del FEDER procedeix en 
part del Ministeri de Ciència i Tecnologia a través del projecte de Territoris Digitals 
que ha liderat l’alcalde de la Seu.  
 
A continuació es refereix a la plantilla de personal i diu que sembla que s’obre la 
porta a més plantilla de personal quan ells creuen que s’haurien de fer més esforços 
econòmics en la promoció econòmica, el turisme i el medi ambient, en concret 
manifesta el seu desacord en la plaça d’assessor de Presidència. 
 
Quant a l’aplicació del 0’7 % d’una línia dels ingressos comarcals considera que fer 
el càlcul sobre l’aportació del fons de cooperació és incorrecte, i que s’hi haurien de 
sumar altres ingressos propis o bé treure'ls d’algun de personal. 



 
Quant a l’Alt Urgell en Xarxa i la Seu Digital manifesta que són dos projectes 
diferents i que per això tenen noms diferents, tot i que hagin de ser complementaris. 
 
Quan a la cultura de la prestació de serveis per part del Consell considera que no ha 
de ser un prestador de serveis directes als ciutadans i a les associacions, ja que per 
això ja hi ha els ajuntaments, sinó que s’han de prestar serveis als ajuntaments. 
 
El president respon a les dues intervencions manifestant que els pressupostos del 
Consell per a l’exercici 2003 han estat fets amb l’ànim clar de ser executats, i passa 
la paraula al Sr. Fierro portaveu del grup de CiU. 
 
El Sr. Fierro manifesta també que els pressupostos s’ha elaborat de forma molt 
raonada per a ser sotmesos a la consideració del plenari i que tal i com estan les 
coses no hi ha intenció de modificar res. Agraeix el reconeixement que s’ha fet 
sobre l’aposta valenta per a les noves tecnologies que impliquen aquests 
pressupostos i fa una reflexió sobres les crítiques que s’havien fet a l’empresa 
pública comarcal IAUSA i que ara es veu clar que és un instrument útil per al 
desenvolupament d’algunes activitats a la comarca ja que recolza la institució i pot 
endegar projectes importants. 
 
En referència a la necessitat de recerca de recursos manifesta que evidentment es 
farà, i alhora aclareix que els dubtes en els cofinançaments del projectes inclosos al 
programa FEDER no cal que hi siguin perquè existeix el cofinançament, i més tenint 
el nivell de préstecs a zero. Així mateix aclareix que el Consell no ha renunciat a cap 
subvenció FEDER. 
 
En resposta a l’afirmació de la visita del director general de Telecomunicacions al 
Consell i a una torre de telecomunicacions, informa que no es va inaugurar res, sinó 
que va ser una visita promoguda per la direcció general amb els operadors de 
telefonia que havien signat conveni amb la Generalitat per instal·lar els seus equips 
a la comarca. Manifesta que en relació al retard en l’execució de les obres i les 
inversions en telecomunicacions ha estat causat per factors al marge del propi 
Consell com estudis no complerts que s’han hagut de repetir i feines que s’han 
entregat amb retard que enguany es procurarà que no passi. 
 
En relació a que la prestació de serveis del Consell no s’ha d’adreçar als ciutadans i 
a les associacions directament vol manifestar que en aquests moments, per 
exemple, s’està treballant per signar un conveni amb l’Ajuntament de la Seu amb 
l’únic objectiu d’unificar la prestació dels serveis socials amb una ubicació única que, 
deixant la política al marge, es pugi prestar un millor servei tenint clar tots els 
usuaris qui és el seu prestador de servei, havent-se fet propostes molt sèries del 
Consell Comarcal que poden implicar haver de desplaçar del seu lloc de treball al 
personal del Consell amb tot el que això representa, i que ara per ara hi ha silenci 
per part de l’Ajuntament. 
 
Finalitza la resposta agraint l’abstenció anunciada dels grups del PSC i d’ERC. 
 
En torn de rèplica el Sr. Brescó manifesta que pel seu grup és tant difícil votar en 
contra com votar a favor del pressupost. Manifesta que aquest any s’han volgut fixar 
més en els grans temes d’inversió i remarca que si l’empresa IAUSA ha de ser per 



recolzar al Consell se l’ha de potenciar més, i reflexiona sobre l’increment de 
plantilla que s’ha desplaçat a IAUSA.... 
 
En torn de rèplica el Sr. Mas manifesta que les explicacions sobre els serveis socials 
que s’han fet no venien a tomb i afirma que l’Ajuntament de la Seu ja disposava de 
serveis socials abans que existís el Consell Comarcal, tot i així posa de relleu que 
l’exemple del funcionament dels serveis socials s’hauria d’aplicar a altres aspectes.  
 
El Sr. Fierro respon en primer lloc al Sr. Brescó i explica que el lloc de treball de 
gerent d’IAUSA es cobreix des de la gerència comarcal i manifesta que comparteix 
la preocupació per la correcta gestió de la implantació de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, i en aquest sentit pensa que gestionar-ho a través 
d’IAUSA és una bona opció perquè pot ser una bona eina. En segon lloc respon al 
Sr. Mas per dir-li que a vegades es predica però no es practica, doncs s’ha ofert 
col·laboració a l’Ajuntament de la Seu en temes de cultura, de joventut, de promoció 
socioeconòmica i de medi ambient i no s’ha trobat resposta havent-se de millorar 
molt el flux i la relació. 
 
El Sr. Mas aclareix que ell no parlava com Ajuntament de la Seu sinó com a 
conseller comarcal. 
  
Sotmesa la proposta a votació, per majoria, amb els vots a favors dels grups de CiU 
i del PP i amb l’abstenció dels membres dels grups del PSC i d’ERC, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2003, 
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 18.060,32
Cap. 4 Transferències corrents 2.615.255,10
Cap. 5 Ingressos patrimonials 1.500,00
Cap. 7 Transferències de capital 5.453.181,50
Cap. 8 Actius financers 0,00
Cap. 9 Passius financers 0,00
 TOTAL 8.087.996,92
 
 

 
ESTAT DE DESPESES 

 

Cap. 1 Despeses de personal 1.047.131,23
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis 1.219.255,31
Cap. 3 Despeses financeres 3.443,95
Cap. 4 Transferències corrents 329.600,63
Cap. 6 Inversions reals 3.797.256,40
Cap. 7 Transferències de capital 1.675.125,10
Cap. 9 Passius financers 16.184,30
 TOTAL 8.087.996,92

            
 
 



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) 6,00 
2 Ingressos patrimonials 600,00 
3 Explotació EDAR de Montferrer 132.904,75 
4 Trans. despeses de reposició i millores 22.632,38 
5 Gestió menjador escolar 148.402,94 
6 Generalitat DURSI –estudis muntanya 60.101,21 
7 Altres ingressos 6,00 
 TOTAL 364.653,28 
  

PREVISIÓ DE DESPESES 
 

1 EDAR- explotació 132.904,75 
2 EDAR- reposició i millores 22.632,38 
3 Menjadors escolars 148.402,94 
4  Observatori Stat Informació- AU en xarxa 60.101,21 
5 Particip. empreses foment i activ. 

econòmiques 
6,00 

6  Despeses diverses 606,00 
 TOTAL 364.653,28 

 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 
2003. 
 
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 reclama-cions, 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. 
 
En acabar la discussió d’aquest punt i abans de començar el proper, el Sr. Brescó, 
conseller comarcal del grup d’ERC, demana disculpes per un compromís previ i 
abandona la sessió del Ple. 
 
 



4. APROVACIÓ DEL 3R CONVENI DE PERSONAL LABORAL I PACTES DE 
FUNCIONARIS DE LA CORPORACIÓ 
 
Es presenta el text refós del 3r. Conveni col·lectiu subscrit entre la representació de 
l’Administració comarcal i els representants del personal laboral, constituïts en 
Comissió Paritària, i es fa un resum de les modificacions que al llarg del període 
comprès entre 1999, primer any de vigència del 2r. Conveni col·lectiu, i el 2002, 
s’han anat introduint gràcies a l’esforç negociador d’ambdues parts i a la voluntat de 
millorar les condicions laborals dels treballadors de la corporació; totes aquestes 
modificacions han estat informades favorablement per la Comissió Informativa de 
Governació i Finances i això s’ha traduït en la necessitat d’elaborar el text del tercer 
Conveni actualitzat que avui es presenta per la seva l’aprovació. 
 
Sotmès a deliberació el text d’aquest Conveni, per unanimitat dels membres 
presents s’acorda,  
 
Pimer. Aprovar el 3r. Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta corporació 
que ha de regir durant l’any 2003, sense perjudici de la pròrroga o pròrrogues que 
poguessin establir-se. 
 
Segon. Trametre el text del Conveni a la Delegació Territorial del Departament de 
Treball a Lleida als efectes de registre i publicació al Butlletí Oficial de la Província i 
al DOGC. 
 
 
5. ADHESIO AL CONVENI DE LA SECRETARIA GENERAL PER LA SOCIETAT 
DE LA INFORMACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS INFORMÀTICS (ATI) 
PER A L’OBTENCIÓ DE L’ECDL (European Computer Driving License) 
 
Per Decret de Presidència núm. 57 de 15 de novembre d’enguany s’ha aprovat 
l’adhesió al Conveni esmentat al títol, el tenor literal del qual es reprodueix a 
continuació: 
 
“En el marc de les accions concretes que pot i ha de desenvolupar el Telecentre 
comarcal com a ens dinamitzador de l’ús de les tecnologies de la informació i 
comunicació (TIC) per part de tots els ciutadans, és del tot convenient impulsar la 
implantació de l’acreditació europea d’ús d’ordinadors que gestiona i en té la 
titularitat la Fundació anomenada ECDL- Foundation per a Europa. 
 
Aquesta Fundació a Catalunya es gestiona a través de l’ATI (Associació de Tècnics 
d’Informàtica) que no té ànim de lucre, i que ha signat un conveni amb la Secretaria 
de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya per disposar de 
bastants centres de proves per a l'obtenció de l’acreditació abans esmentada arreu del 
territori català. 
 
Essent que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, té especial interès en desenvolupar tots 
els temes relacionats amb el desenvolupament de la SI i atenent l’important benefici 
que pot suposar pels usuaris de la informàtica en tant que no hauran de fer 
desplaçaments fora de la comarca i donat que es disposa de les infrastructures i altres 
requeriments (materials i personals) per fer els exàmens corresponents, i 
 



Atès que inicialment no es requereix cap inversió econòmica donat que les 
despeses inicials les aporta la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, titular del Telecentre de 
l’Alt Urgell al Conveni entre la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Associació de Tècnics d’Informàtica per a la seva actuació 
com a centre de proves ECDL (European Computer Driving Licence) homologat. 
 
Segon. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple, per  a la seva ratificació.” 
 
Sotmès a votació s’acorda ratificar-lo per unanimitat dels membres presents. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA 
FORMACIÓ CONTÍNUA NO PRESENCIAL 
 
Per tal que els alumnes de l’Escola de Capacitació Agrària del Pirineu de Bellestar 
tinguin garantit, en la mesura del possible, l’ús de les noves tecnologies en relació als 
seus estudis, es preveu la signatura d’un conveni amb la Direcció General de 
Producció Agrària i Innovació Rural del DARP. 
 
A l’esborrany del Conveni tramès per la Direcció General s’hi ha afegit unes propostes 
de modificació per tal que el conveni no contradigui el Reglament d’ús del Telecentre 
Comarcal. En aquest moment estem pendents que aquestes propostes siguin 
acceptades per part del DARP. 
 
Vist l’esborrany de Conveni i les propostes de modificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern del Consell Comarcal les competències 
necessàries per a l’aprovació del Conveni esmentat. 
 
 
7. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA CESSIÓ 
D’EQUIP INFORMÀTIC PER ALS CAPI 
 
En el marc del projecte Alt Urgell en Xarxa que preveu l’apropament de les 
tecnologies de la informació, i a partir d’una subvenció del Departament de 
Governació en el programa Xarxa 41, s’ha dotat als municipis de la comarca que no 
en tenien, d’un punt d’accés públic a Internet. 
 
Als efectes de regular la cessió dels equipaments informàtics i altre material, així com 
establir-ne el manteniment, funcionament i horaris mínims, es preveu l’aprovació d’un 
conveni tipus per part del Consell Comarcal en el que cada ajuntament determinarà la 
ubicació, els horaris i algun altre tema d’interès local i en el que s’estableixen les 
obligacions del Consell i dels ajuntaments. 



 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni tipus amb els ajuntaments de la comarca que disposen 
d’un Centre d’Accés Públic a Internet cedit pel Consell Comarcal. 
 
Segon. Trametre aquest acord amb el conveni tipus als ajuntaments per tal que, si és 
del seu interès, l’aprovin. 
 
Tercer. Trametre una ordenança fiscal i un reglament d’ús tipus per tal que aquells 
ajuntaments que ho considerin oportú puguin procedir a la seva aprovació. 
 
 
8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS DE JOSA I TUIXÉN 
I DE LA VANSA I FÒRNOLS PER A LA DINAMITZACIÓ DE LA VALL DE LA 
VANSA-TUIXÉN 
 
Els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols tenen un conveni genèric de 
col·laboració per a la dinamització econòmica de la Vall de la Vansa i Tuixén que té 
per objecte principal el desenvolupament d’un estudi proposat pel Centre Tecnològic i 
Forestal de Catalunya i pel qual s’ha aconseguit una subvenció del Departament de 
Treball per un lloc de treball d’Agent de Desenvolupament Local (AODL). 
 
Tant els ajuntaments implicats com el Consell Comarcal entenen que la dinamització 
d’una vall com aquesta que té un bon potencial amb un important grau d’aïllament, 
requereix d’un major suport el qual justifica que el Consell Comarcal pugui tenir una 
col·laboració especial en el suport a aquest desenvolupament i les seves propostes 
econòmicosocials. 
 
Entre aquests ajuntaments i el Consell Comarcal ja existeix un conveni, signat l’any 
1993, que té per objecte l’establiment de les condicions per a l’arrendament dels 
terrenys de les pistes d’esquí de Tuixén-la Vansa i en el qual el Consell té un paper 
d’observador qualificat. 
 
Per tal de donar el màxim suport a la dinamització d’aquesta zona de la comarca, se 
sotmet a votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i 
Fórnols per a la dinamització socioeconòmica i turística de la Vall i de col·laboració en 
el seu finançament. 
 
Segon. Trametre aquest acord junt amb l’esborrany del Conveni als ajuntaments per 
tal que puguin procedir a la seva aprovació. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
9. CONVENI AMB LA JUNTA DE RESIDUS DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT PER A LA CLAUSURA I ADEQÜACIÓ DELS DIPÒSITS DE RESIDUS 
D’OLIANA I BENABARRE 
 
La Junta de Residus del Departament de Medi Ambient, la Mancomunitat de Recollida 
d’Escombraries de l’Urgellet, la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de 



Residus de l’Alt Urgell Meridional i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell han signat un 
conveni que té per objecte establir el marc de col·laboració necessari per al 
finançament de la clausura del dipòsit controlat de residus municipals de Benabarre i 
la seva adequació mitjançant un sistema de tractament de gasos i també la clausura 
del dipòsit controlat d’Oliana. El Conveni també estableix drets i obligacions per a 
totes les parts i en determina el finançament (que serà un 80 % de fons de cohesió 
europeus i un 20 % de fons propis de la Junta de Residus). 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que hi està d’acord i espera que un cop 
aconseguit un punt d’acord es mantingui. 
 
Vist el text del Conveni i atesa la conveniència i la importància d’agilitar la posada en 
funcionament d’un nou abocador d’abast comarcal, sotmesa la proposta a votació, per 
unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb la Junta de Residus, la Mancomunitat de Recollida 
d’Escombraries de l’Urgellet, la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de 
Residus de l’Alt Urgell Meridional i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Trametre aquest acord a totes les parts signatàries del Conveni. 
 
 
10. 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 renovar la condició administració actuant de 
l'explotació de l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, segons 
acord 2 de febrer de 2002, comunicat al Consell Comarcal el 19 de febrer (clau 
d'expedient AF02001225). 
 
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 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 2003 es 
preveuen incrementades en un 3 % les de personal i en un 20 % les de 
manteniment ordinari, representant un increment del 3,72 %. 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 2003: 
 

Energia elèctrica 55.894,13
Personal 58.576,45
Manteniment ordinari 18.434,17
Direcció d'explotació 5.316,19
TOTAL ORDINARI 138.220,04
Reposició i millores 10.632,38
Millores extres 12.000,00



TOTAL   160.853,32
 
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 2003. 
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament 
d'Explotació de Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 160.853,32 € 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 2003. 
 
Tercer. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per al 2003, 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. 
 
 
11. APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADICIONAL AL CONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL PER LA UMAP 
 
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 
2002.  
 
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 i sotmesa a votació la proposta de Conveni per 
unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la clàusula addicional sisena al Conveni establert amb data 30 de 
maig de 1994 amb el Departament de Sanitat. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Servei Català de la Salut, Regió Sanitària de 
Lleida, junt amb la clàusula degudament signada. 
 
 
12. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL PER A L’ÚS DEL CENTRE 
CULTURAL 
 
L’Ajuntament d’Arsèguel té projectat construir un equipament cultural que serà 
finançat en part per l'INCASOL, en part pel programa FEDER, en part per l’aportació 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Consell Comarcal i en 
part per l’Ajuntament. 
 



En el marc d’aquesta obra es preveu que el Consell Comarcal pugi fer ús d’aquesta 
futura instal·lació, i a aquests efectes s’instrumenta un Conveni que el regula. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni esmentat. 
 
Segon. Trametre el present acord a l’Ajuntament d’Arsèguel junt amb l’esborrany 
del Conveni per tal que sigui aprovat per aquest prèviament a la seva signatura. 
 
 
13. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL CURS 2001-
2002. ADDENDA DE REGULARITZACIÓ ECONÒMICA 
 
Per Decret de Presidència núm. 60, de 2 de desembre d’enguany, s’ha aprovat 
l’addenda de regularització econòmica del conveni amb el Departament 
d’Ensenyament per la gestió de transport escolar i de menjador escolar del curs 
2001-2002, el tenor literal del qual és el següents: 
 
“L’agost de 2001 se signà l’addenda al 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, per al curs 2001/2002. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts a l’inici del curs 
2001/2002 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 esmentat. 
 
Per la qual cosa, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar l'addenda de regularització econòmica al Conveni d'Ensenyament 
per al curs 2001/2002, per un import total de 41.835,21 €. 
 
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 a la seva 
ratificació”. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
 
 
 



14. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE L’ERMITA DE “LA 
TROBADA” DE MONTFERRER (EXPD. 2/2000) 
 
L'Ajuntament de Montferrer i Castellbò va sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local de l'ermita de la Trobada de Montferrer. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis de 10 de desembre 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'ermita de la Trobada de Montferrer al 
terme municipal de Montferrer i Castellbò. 
 
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. 
 
 
15. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU 
D’URGELL EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS: DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ 
DE GOVERN 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell estant 
col·laborant en la coordinació dels serveis socials, i en aquest sentit ja existeix un 
conveni que regula l’existència d’una coordinadora en comú. 
 
Per tal de fer un pas endavant en aquesta coordinació es preveu signar un nou 
conveni que preveurà la constitució d’una única unitat de servei amb dependències 
comuns, direcció de serveis comuns, i amb la creació d’una comissió de seguiment 
on siguin representades ambdues institucions. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, 
s’acorda: 
 
Primer. Subscriure un Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell sobre la 
prestació de serveis d’assistència social amb els criteris bàsics esmentats als 
antecedents, 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern la fixació definitiva del text del Conveni. 
 
 
 
 



16. CONVENI AMB LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PER A LA CREACIÓ DE 
L’AULA UNIVERSITÀRIA 
 
La Universitat de Lleida, en compliment de les funcions que expressen els seus 
estatuts, ha manifestat el seu interès a fomentar les relacions entre la Universitat i la 
ciutadania mitjançant la col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
El Consell Comarcal ha manifestat també l’interès a col·laborar amb la Universitat per 
fomentar aquelles iniciatives universitàries que es puguin realitzar en benefici del 
col·lectiu d’estudiants dins de la seva demarcació. 
 
Per aconseguir aquests objectius es considera necessari crear un espai específic, 
anomenat Aula Universitària, mitjançant un conveni entre les dues institucions. 
 
A partir d’aquest conveni el Consell es compromet a crear l’Aula Universitària i a 
condicionar les instal·lacions adequades per afavorir l’estudi i la comunicació entre la 
universitat i els ciutadans i facilitar determinats tràmits administratius i burocràtics 
universitaris. 
 
Podran ser usuaris de l’Aula els universitaris matriculats a la UdL i els estudiants 
d’ensenyament secundari matriculats en primer i segon curs de batxillerat i en cicles 
formatius de grau superior. 
 
Vist l’esborrany de Conveni i les propostes de modificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni esmentat. 
 
Segon. Trametre el present acord a la Universitat de Lleida. 
 
 
17. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I 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: Núm. 54 al 61 de 2002, compresos entre els dies 11 d’octubre de 2002 

i la data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 60 a la 70 de 2002, compreses entre els dies 1 d’octubre de 

2002 i la data d'avui. 
 
 
Punts inclosos per urgència 
 
Previ a l’adopció de l’acord d’inclusió per urgència d’aquests dos punts. 
 
18. 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 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 2002, a l'empara del Pla de 
l'Habitatge 2002-2005, que té un import de 23.500 euros. 
 
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 la seva executivitat. 
  
 
19. DEGACIÓ A LA COMISSIÓ DE GOVERN DE LA SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA EUROPEU INTERREG III-A 
 
El proper dia 31 de gener s’acaba el termini per a la presentació de sol·licituds de 
programes INTERREG III que a Catalunya gestiona la Generalitat. 
 
En aquest moment s’està treballant en dos projectes: 
 
1- Continuació de la Via Romànica, que consistiria bàsicament, per part del Consell, 
en l’arranjament de l’entorn d’alguns dels monuments inclosos a la ruta, i per part dels 
parteners en acompletar la instal·lació de cartells i retolació que manca per fer. 
 
2- Desenvolupament d’un parc sobre els dinosaures a Coll de Nargó amb un partener 
francès sobre el mateix tema. 
 
Atès que no està prevista la realització de cap Ple abans de la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern les competències per aprovar els projectes 
d’inversió i les sol·licituds de subvenció que es demanin al programa INTERREG III-A 
per a la continuació de la Via Romànica i per al desenvolupament del parc dels 
dinosaures a Coll de Nargó. 
 
 
20. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En primer lloc el president informa i felicita públicament l’aprovació, avui mateix, al 
Parlament de Catalunya, de la creació de l’Institut de Desenvolupament del Pirineu, 



que ha estat creat amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris. Manifesta que la 
creació d’aquest Institut serà un eina de futur importantíssima ja que pot marcar 
polítiques concretes de desenvolupament.  
 
En segon lloc i comunica que s’ha informat del tall de la C-14 entre Oliana i Coll de 
Nargó que tindrà lloc demà entre les 10 i les 11 h  del matí. 
 
 
21. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el Sr. Mijana i manifesta la seva preocupació per la mala 
senyalització i el mal estat d’algunes cruïlles, sobretot les de la carretera C-14 i 
demana que es parli amb la Generalitat per veure si es poden millorar, doncs hi ha 
hagut força accidents de trànsit. També manifesta la seva preocupació per la velocitat 
per la que se circula pels trams urbans de les carreteres i demana que, ja sigui des del 
propi Consell o demanant-ho a altres administracions, es posin senyals lluminosos 
que indiquin la limitació de velocitat de forma similar a com s’ha fet als pobles de la 
comarca veïna de la Noguera. 
 
Demana la paraula el Sr. Cases, conseller i alcalde de Montferrer i Castellbò i posa de 
manifest el malestar que li va provocar quan va anar a la presentació del servei diari 
del transport a la demanda de la Seu-Sort, per la manera de fer davant l’alcalde del 
poble quan tots els del Consell Comarcal van arribar amb un cotxe, i ell que és alcalde 
del municipi va haver d’anar-hi amb el seu cotxe. En segon lloc pregunta com està el 
tema de la petició que van fer des de l’Ajuntament de Montferrer sobre l’antiga caseta 
d’informació. 
 
El president comenta que no sap concretament l’organització de la inauguració, i 
passa la paraula al gerent el qual explica que d’entrada s’havia d’anar amb el cotxe 
del Consell, però que el mateix dia va venir el taxista que fa el servei a buscar-los i 
van anar amb ell, no havent cap mala intenció ni cap organització prèvia. 
 
Reprèn la paraula el president i pel que fa a la caseta de turisme respon que s’està 
començant a estudiar. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i es congratula també de la creació de l’Institut pel 
Desenvolupament del Pirineu doncs està segur que pot ser un instrument molt útil 
però recorda que aquesta iniciativa arriba amb vint anys de retard i desitja que no se’n 
perdin vint més. 
 
 
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. 240149-C al núm. 
240157-C, i comprèn un total de 9 folis, numerats del 63 al 80. 
 
La Seu d’Urgell, 14 de febrer de 2003 
 
La secretària accidental 


