
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 10 d’abril 2003 
Durada: de 21,15 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 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
-  M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Ramon Graell i Hernández, 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 Tàpies, consellera 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Joan Giró i Fontich, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

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

- Pere Porta i Colom, gerent 
 
Excusen la seva assistència: 

- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Joan Cerqueda Travé, Conseller 
- Joan Soldevila Pagès, conseller 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu 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. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 1/2003.  
3. Modificació de l’ordenança fiscal d’ús del Telecentre. 
4. Aprovació del Conveni de col·laboració en matèria d’educació viària amb el Servei 

Català de Trànsit. 
5. Aprovació del Conveni amb el Departament de Governació i Relacions 

Institucionals per regular l’adhesió a l’extranet de les administracions catalanes. 
6. Nomenament de representants a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció 

de l’Alt Pirineu i Aran. 
 

   ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
7. Aprovació del Conveni amb el Departament de Governació i Relacions 

Institucionals per a la gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
8. Aprovació dels convenis amb el Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques pels programes específics d’activitats de muntanya, de millora de 
camins i d’inventari de camins. 

   ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 

9. Modificació de les bases d’accés al servei d’ajut a domicili. 
10. Aprovació de les bases i criteris de subvenció per al transport adaptat, any 2003. 
11. Donar compte de la sol·licitud de subvenció pel protocol addicional al Conveni 

amb el Departament de Benestar i Família, any 2003.  
12. Aprovació del protocol addicional al Conveni amb Creu Roja pel servei de 

teleassistència domiciliària. 
13. Acord sobre l’inici per l’exercici d’activitat econòmica per a la promoció del turisme, 

nomenament de la Comissió i delegació a la Comissió de Govern de la seva presa 
en consideració i aprovació dels Estatuts. 

14. Declaració de bé cultural d’interès local del Dolmen de Lligonàs. 
15. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
16. Informes de Presidència. 
17. 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. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2003 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 1/03 mitjançant suplements i ampliació de crèdit del 
Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2003, l'objectiu del qual és 
donar d'alta partides de despeses amb el crèdit procedent de la concessió de 
subvencions i de d’aportació de finançament mitjançant convenis corresponent al 
total de la despesa. 
 



Resum: 
 

1. Suplement de crèdit 

Núm  P. ingrés Denominació Import P. despesa
1-1/1 46207 Prom.soc.economica.Retribucions.CAU XXI 32.586,98 761.130.00 

1-2/1 46207 
Prom.soc.economica.Seguretat social.CAU 
XXI 10.275,99 761.160.00 

    Total suplements de crèdit ... 42.862,97 
 

2. Ampliació de crèdits 

Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 
3-1/1 76100 Diputació Lleida. PIM 2002 323.105,25 561.762.08 
3-2/1 76100 Diputació Lleida. PIM 2003 287.729,33 561.762.08 
3-3/1 76100 Diputació Lleida. PED 2003 56.750,17 561.762,08 
3-4/1 75536 Dep.Treball. Estudis desenvolupament 21.035,42 761.601.20 

    Total ampliacions de crèdit ..... 688.620,17 
 
Aquesta modificació pressupostaria comporta obligatòriament la modificació de la 
plantilla per incloure el lloc de treball de tècnic de promoció econòmica en relació al 
Consorci CAU XXI, per tal de desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball, 
desenvolupament del sector primari i impuls de polítiques mediambientals, així com 
les de director del programa Leader plus. El lloc de treball s’inclourà en la plantilla de 
personal laboral temporal, en la catalogació A-24 i el corresponent complement 
específic. 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 31 de març, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb l’abstenció dels quatre membres 
presents del grup del PSC-PPP, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar els suplements de crèdit de les partides esmentades del pressupost 
de l'entitat de l'exercici 2003, per un import de 42.862,97 €. 
 
Segon. Aprovar l’ampliació de crèdit de diverses partides de despeses per un import 
de total de 688.620,17 €. 
 
Tercer. Aprovar la modificació de plantilla de personal laboral temporal que 
correspon a la incorporació d’un lloc de treball de tècnic de promoció econòmica,  en 
la catalogació A-24 i el corresponent complement específic de director del programa 
Leader plus. 
 
Quart. 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. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL PER A L’ÚS DEL TELECENTRE 
 
Per tal d’adequar els costos actuals del telecentre comarcal, i tenint en compte que 
aquest és un servei que està essent força útil tant a la població fixa com a la 
població flotant de la comarca, i la conveniència de disposar de preus especials per 
a determinats col·lectius, i en concret pels estudiants, aturats i jubilats, 
 
Vista la proposta de modificació de les taxes el resum de la qual és la següent: 
 
Tarifes que es deroguen 
Accés públic a Internet 

€ Tarifes que s’aproven 
Accés públic a Internet 

16-25 
anys 

estudia
nts 

aturats 
jubilats 

1 hora 0,90  0 a 15 minuts gratuït gratuït 
A partir de 1h. 0,60 € per 
cada 1/2 h 

0,60  15 a 30 minuts 0,40 0,30 

  30 minuts a 1 hora 0,90 0,70 
  1 hora a 1:30 hores 1,30 1,10 
  1:30 a 2 hores 1,80 1,50 
  2 a 2:30 hores 2,20 1,90 
  2:30 a 3 hores 2,70 2,30 
  3 a 3:30 hores 3,10 2,70 
  3:30 a 4 hores 3,60 3,10 
  4 a 4:30 hores 4,00 3,50 
 4:30 a 5 hores 4,50 3,90 
    
Fotocòpies Fotocòpies i 

impressions B/N    
  

B/N DIN A-3 (1-4 pàg.) 0,14 B/N DIN A-4 (1-10 pàg.) 0,07  
B/N DIN A-3 (5-9 pàg.) 0,12 B/N DIN A-4 (10+ pàg.) 0,05  
B/N DIN A-3 (10+ pàg.) 0,10 B/N DIN A-3 (1-10 pàg.) 0,12  
 B/N DIN A-3 (10+ pàg.) 0,09  
  
Impressions Impressions a color   
B/N DIN A-4 pàg. 0,10 DIN A-4 pàg. 0,14  
COLOR DIN A-4 pàg. 0,15 DIN A-4 pàg. (10+ pàg.) 0,12  
B/N DIN A-3 pàg. 0,15 DIN A-3 (1-10 pàg.) 0,30  
COLOR DIN A-3 (1-10 
pàg.) 

0,30 DIN A-3 (10+ pàg.) 0,27  

Escaneig Escaneig   
DIN A-4  0,15 DIN A-4  0,10  
Diapositiva 0,30 Diapositiva 0,20  
Tira negatius 3,01 Tira negatius 0,20  
Fax Fax   
Enviar Espanya (€/plana) 0’10 Enviar Provincial 

(€/pàg.) 
0,20  

Enviar internacional 
(€/plana) 

0,50 Enviar Interprovincial 
(€/pàg.) 

0,30  

 Enviar internacional 
(€/pàg.) 

1,00  



Còpies i gravacions Còpies i gravacions  
ZIP 1,20 ZIP 0,60 
Préstec Préstec  
Canó projeccions (1 dia) 
particular 

150,00 Canó projeccions (1 dia)  150,00 

 Canó matí/tarda/nit 50,00 
Portàtil (1 dia) particular 60,00 Portàtil (1 dia) 60,00 
Projector transparències (1 
dia) particular 

18,00 Projector transparències 
(1 dia) 

18,00 

Càmera fotogràfica digital 
(1 dia) particular 

30,00 Càmera fotogràfica 
digital (1 dia) 

30,00 

Sala reunions (1 hora) 3,00 Sala reunions (1 hora) 3,00 
Aula (1 hora) 12,12 Aula (1 hora) 12,12 
 
Cas que el material en préstec s’utilitzi en franges horàries de matí, tarda o nit es 
cobrarà un terç del preu dia. 
 
Vist l'expedient formalitzat i havent-se informat favorablement per la Comissió de 
Governació i Finances de 31 de març de 2003; 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals; 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 6, Taxa per 
a ús del telecentre, i les tarifes que queden fixades en les quanties que s'expressen en 
el text de les ordenances que resten incorporades a l'expedient. 
 
Segon. Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
taulell d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi 
al·legacions. Cas que no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA 
D’EDUCACIÓ VIÀRIA AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 
 
El Servei Català de Trànsit disposa de material didàctic d’educació viària per a la 
realització d’activitats pràctiques d’educació viària. 
 
El Consell Comarcal té interès en promoure i fomentar l’educació viària entre els 
infants i els joves a través d’activitats pràctiques de circulació. 
 
Vist l'expedient formalitzat i havent-se informat favorablement per la Comissió de 
Governació i Finances de 31 de març de 2003; 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració per tal de complementar l’educació viària 
impartida a l’alumnat dels centres escolars. 
 
Segon. Trametre aquest acord als Serveis Territorials de Trànsit de Lleida, junt amb 
els dos exemplars del Conveni degudament signats. 



 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
RELACIONS INSTITUCIONALS PER REGULAR L’ADHESIÓ A L’EXTRANET DE  
LES ADMINISTRACIONS CATALANES 
 
La Direcció General d’Administració local esta impulsant la creació d’una plataforma 
tecnològica de relació a través d’Internet i amb signatura electrònica amb els ens 
locals de Catalunya anomenada EACAT (extranet de les administracions catalanes), 
com un esforç més d’introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació 
en l’àmbit de les administracions públiques catalanes.   
 
Això implica, per part del consell comarcal, un seguit d’operacions: 
 

a) Signatura del Conveni d’adhesió a l’extranet EACAT. 
b) Sol·licitar a l’Agència Catalana de Certificació les targetes 

de certificació digital  de les persones, i adquirir els lectors 
de targeta corresponents. 

c) Acordar la creació del Registre telemàtic per a la recepció i 
sortida de documents que es tramitin via telemàtica a través 
de l’extranet. 

 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals d’adhesió a l’extranet EACAT. 
 
Segon. Crear el Registre telemàtic del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
 
6. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A L’INSTITUT PER AL 
DESENVOLUPAMENT I LA PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU 
 
El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 28/2002, de 30 de desembre, de 
creació de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran que 
té per objecte el desenvolupament integral i la promoció de les comarques de l’Alta 
Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall 
d’Aran, amb funcions encaminades a l’impuls i execució d’iniciatives i a l’elaboració 
de programes d’actuació que contribueixin al desenvolupament integral d’aquest 
territori. 
 
L’article 4 de la Llei de creació preveu la participació dels consells comarcals de 
l’àmbit de l’Institut al Consell Rector i al Consell Assessor.   
 
S’ha rebut la notificació del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
demanant la designació dels representants del Consell Comarcal als òrgans 
esmentats. 
 
Havent-se informat favorablement la proposta per la Comissió de Governació i 
Finances de 31 de març de 2003. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 



 
Primer. Designar el Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident del Consell i 
president de l’Àrea d’Infraestructures i Medi Ambient, representant del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell al Consell Rector de l’Institut. 
 
Segon.  Designar el Sr. Ventura Roca i Martí, representant del Consell Comarcal al 
Consell Assessor de l’Institut. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
 
 

ÀREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
RELACIONS INSTITUCIONALS PER A LA GESTIÓ DEL PLA UNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA 
 
S’ha rebut la proposta de Conveni del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals en matèria de cooperació amb la inversió pública local i especialment 
en la gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i l’Enquesta sobre 
Infraestructures i Equipaments Locals, per tal de fer efectiu l’encàrrec de la gestió, 
sota la supervisió i control de la Direcció General d’Administració Local. 
 
Atès el disposat a la Llei d'organització comarcal, la competència ordinària per decidir 
l'aprovació de convenis correspon al Ple de la corporació, i per tant, 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals.  
 
Segon. Trametre aquest acord al mateix Departament. 
 
 
8. APROVACIÓ DELS CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES PELS PROGRAMES ESPECÍFICS 
D’ACTIVITATS DE MUNTANYA, DE MILLORA DE CAMINS I D’INVENTARI DE 
CAMINS 
 
Es considera d'interès per a la comarca, i per al desenvolupament del Pla Comarcal 
de l'Alt Urgell, 2001-2005, la signatura dels tres convenis proposats per a actuacions 
de muntanya, de millora de camins i sobre l’inventari de camins. 
 
La Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient ho ha informat favorablement en la seva 
sessió del dia 1 d’abril d’enguany. 
 
Atès el disposat a la Llei d'organització comarcal, la competència ordinària per decidir 
l'aprovació de convenis correspon al Ple de la corporació, i per tant, 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 



Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per al programa d’actuacions específiques de muntanya, any 2003, per 
import de 598.007,04 euros 
 
Segon. Aprovar el Conveni amb el mateix Departament per al programa 
d’actuacions de millora de camins per un import de 150.253,02 euros. 
 
Tercer. Aprovar el Conveni amb el mateix Departament per al programa 
d’actuacions sobre l’inventari de camins per un import de 15.022,22 euros. 
 
Quart. Trametre aquest acord al Departament per a la deguda constància. 
 
Cinquè. Facultar el president del Consell Comarcal, Sr. Ventura Roca i Martí, per a 
la signatura dels convenis corresponents. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
9. MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A L’ACCÉS AL SERVEI D’AJUDA A 
DOMICILI 
 
Per tal d’adaptar els barems aprovats per a la concessió del ajuts a domicili es fa del 
tot necessari establir un nou marc per a l’atorgament de subvencions als beneficiaris 
del servei. 
 
Tenint en compte la definició del concepte que es fa al Decret 27/2003 d’atenció social 
primària que defineix i concreta el servei d’atenció domiciliària com un conjunt 
organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la persona i/o família 
dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquells qui 
tenen dificultats de desenvolupament, o d’integració social, o manca d’autonomia 
personal. 
 
Vista la proposta, informada favorablement per la Comissió de Promoció, Cultura i 
Serveis de 31 de març de 2003, que recull la redefinició dels objectius del servei d’ajut 
a domicili, els nous criteris i els barems de priorització i econòmics que s’han de tenir 
en compte. 
 
Atès el disposat a l’article 122 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, 
 
Sotmetent-se la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda : 
 
Primer. Aprovar les bases i els criteris d’accés per a l’atorgament de subvencions al 
servei d’ajut a domicili. 
 
Segon.  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant 
anunci al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que els interessats puguin 
presentar-hi al·legacions, cas que no se’n presentin es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
 



10. APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ACCÉS A LES SUBVENCIONS PER AL 
TRANSPORT ADAPTAT 
 
Per tal poder millorar l’accés de les persones de la comarca amb problemes de 
mobilitat, disminuïdes i persones grans amb dependència als serveis socials d’atenció 
especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració a 
l’entorn. 
 
Vista la proposta dels serveis socials d’aprovació d’unes bases que regulin els criteris 
per a l’atorgament de subvencions per als usuaris del transport adaptat per accedir als 
serveis especialitzats que han estat informades favorablement per la Comissió de 
Promoció, Cultura i Serveis de 31 de març. 
 
Atès el disposat a l’article 122 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases i els criteris d’accés per a l’atorgament de subvencions pel 
transport adaptat. 
 
Segon.  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant 
anunci al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que els interessats puguin 
presentar-hi al·legacions; cas que no se’n presentin es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
 
11.  DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL PROTOCOL 
ADDCIONAL AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMILIA, 
ANY, 2003 
 
La Comissió de Govern ha acordat la sol·licitud de conveni per a l’exercici 2003 com a 
protocol addicional al Conveni signat el 28 de setembre de 2001 amb el Departament 
de Benestar Social en matèria de serveis socials en el que es preveuen les dotacions 
inicials i plurianuals fins a l’exercici 2003, de la qual cosa se’n dona compte al Ple per 
al seu coneixement. 
 
 
12. APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI AMB CREU 
ROJA PEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
 
En data 15 de novembre de 1999 es va signar el primer Conveni amb la Creu Roja 
per a la prestació del servei de teleassistència a la comarca per a 15 aparells. 
Aquest conveni ha estat successivament ampliat fins a un total de 50 aparells dels 
quals actualment n’hi ha 45 en funcionament, quedant un romanent de 5 aparells a 
la comarca. 
 
Per a la previsió del present exercici és convenient ampliar el nombre d’aparells en 
15 més, i per tant, 
 
Vist el disposat al Conveni inicial i la proposta d’ampliació del protocol per enguany. 
 



El Ple de la corporació, per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer. Aprovar el protocol addicional al Conveni per la prestació del servei de 
teleassistència domiciliària amb l'empresa Creu Roja per l'import anual per aparell 
que hi consta amb l’ampliació de fins a 15 aparells. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'empresa esmentada. 
 
 
13. ACORD SOBRE L’INICI D’EXPEDIENT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITAT 
ECONÒMICA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME, NOMENAMENT DE LA 
COMISSIÓ I DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ DE GOVERN DE LA SEVA PRESA EN 
CONSIDERACIÓ I APROVACIÓ DELS ESTATUTS 
 
Atès que es considera convenient estudiar la possibilitat que el Consell Comarcal 
intervingui en la promoció del turisme de forma directa actuant com a mitjancer en 
l’oferiment de serveis del sector turístic, de l’hostaleria i del comerç. 
 
Atès que aquesta activitat té una vessant clarament d’activitat econòmica que 
excedeix el concepte bàsic de promoció del turisme. 
 
Atès que l’art. 227 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 
136 i següents del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals regula 
l’expedient que cal tramitar per a l’exercici d’activitat econòmica per part dels ens 
locals, i per tant també del Consell Comarcal. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per unanimitat s’acorda: 
 
Primer. Iniciar l’expedient administratiu previ per determinar la conveniència i 
l'oportunitat d'exercir l’activitat de naturalesa econòmica, en règim de lliure 
concurrència, sobre la promoció del turisme a la comarca. 
 
Segon.  Designar la Comissió Paritària que haurà de redactar la memòria amb els 
següents membres : 
 
- Jesús Fierro i Rugall, conseller, president de l’Àrea de Promoció, Cultura i Serveis 
- Jordi Mas Bentanachs, conseller, portaveu del grup del PSC-PPP 
- Jordi Brescó Ruiz, conseller, portaveu del grup d’ERC 
- Montserrat Ripoll Pantebre, tècnica de turisme 
- Pere Porta Colom, gerent del Consell  
- Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern l’aprovació de la memòria de la forma de 
prestació del servei i dels estatuts de la societat si s’escau. 
 
El Sr. Mas explica que l’Ajuntament de la Seu fa dos mesos que treballa en aquesta 
iniciativa i que la societat que es preveu fóra de capital social mixt amb el sector 
hoteler, el comerç i l’empresa Solucions Turístiques per a la gestió i comercialització 
i va semblar molt important que el Consell participés per poder sumar esforços. 
 
 



14.  DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DEL DOLMEN DE 
LLIGONÀS DE FÍGOLS 
 
L'Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local del dolmen de Lligonàs. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del propietari en tant que és bé 
comunal del mateix municipi. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància d’aquest monument megalític pel seu bon estat 
de conservació donat que les lloses mantenen la seva posició original i una bona 
part del túmul, així com per la seva situació en relació a la resta de monuments 
megalítics de la comarca. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis 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 el Dolmen de Lligonàs de Fígols. 
 
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. 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: Núm. 62 al 63 de 2002 i 1 al 23 de 2003 compresos entre els dies 20 

de desembre de 2002 i la data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 71 a la 75 de 2002 i 1 a la 18 de 2003 compreses entre els 

dies 20 de desembre de 2002 i la data d'avui. 
 
 
16. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president manifesta que no hi ha cap fet importar a destacar, quedant el punt 
sense contingut.  



PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 
 
17. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DEL RÈTOL DE 
FÍGOLS 
 
L'Ajuntament de Fígols i Alinyà ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local del rètol de Fígols. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del propietari en tant que és bé 
comunal del mateix municipi. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància d’aquesta inscripció en relleu treballada a la roca 
ja que per una banda és l’únic testimoni material que resta in situ de l’explotació 
forestal dels boscos de la Vansa i d’Alinyà per a construcció de vaixells de l’armada 
espanyola, i per altra banda mostra la relació de l’activitat forestal amb els raiers que 
baixaven fusta fins a Tortosa.  
 
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 el Rètol de Fígols. 
 
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. 
 
 
18. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DEL 
PROJECTE  D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ RURAL D’ACCÉS A LES ANOVES: 
TRAM EL PORTELL-RIU DE LA MORA 
 
En data 18 de març s’ha dictat el Decret 20/2003 del tenor literal següent: 
 
Núm. Exp: AP-PRO-2/2003 
 
“En l’àmbit del que es preveu en el Pla de Camins any 2002/2003, entre d’altres, es 
contempla l’execució de l’obra d’arranjament del camí rural d’accés a les Anoves, del 
qual s’executaria el tram entre el coll del Portell i el riu de la Mora donat que el primer 
tram es va fer l’any 1999. 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics comarcals, 
 

Títol Import 
Arranjament del camí rural d’accés a les Anoves. Tram: el 
Portell- riu de la Mora  

348.394,82 € 

 



Atesa la urgència en poder fer el tràmit d’exposició pública previ al tràmit per a la 
contractació d’aquesta obra, que seria adient de realitzar durant l’estiu. 
 
Atès el que disposa l'article 219 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis; 
 
Atès el disposat a l’art. 14 de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el projecte d’obres titulat “Arranjament del camí rural d’accés a 
les Anoves. Tram: el Portell – riu de la Mora” que té un import de pressupost per 
contracte de tres-cents quaranta-vuit mil tres-cents noranta-quatre euros amb 
vuitanta-dos cèntims (348.394,82 €), IVA inclòs. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al 
tauler d'anuncis comarcal i al del municipi en el terme municipal del qual es 
realitzarà l'actuació (Oliana) per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat 
i es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que si no es presenten 
al·legacions es considerarà definitivament aprovat per aquest Consell Comarcal. 
 
Tercer. Iniciar els tràmits amb l’Ajuntament d’Oliana per a la cessió dels terrenys 
afectats i obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents. 
 
Quart. Donar-ne compte al proper Ple per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
19. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER A 
LA COL·LABORACIÓ EN LA DIFUSIÓ DEL CENTRE DE MEDIACIÓ FAMILIAR 
 
En data 2 d’abril s'ha rebut del Departament de Justícia el Conveni de col·laboració i 
cooperació amb el Consell Comarcal per a la difusió del Centre de Mediació 
Familiar, creat per la Llei 1/2001 de 15 de març. 
 
Atesa la conveniència que els ajuntaments i ciutadans puguin tenir accés al 
contingut i avantatges de la Llei de mediació familiar i per tal de facilitar i garantir la 
seva aplicació. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Acceptar la signatura del Conveni amb el Departament de Justícia per 
establir els termes de col·laboració en relació a la difusió i informació sobre 
l’aplicació de la Llei de mediació familiar i els serveis del Centre de mediació. 
 
 Segon. Notificar al Departament de Justícia el contingut d'aquest acord. 
 



20. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Giró del grup d’ERC i pregunta sobre l’estat d’execució del 
projecte Alt Urgell en Xarxa perquè era el més important del Consell Comarcal i 
sembla que el tema estigui parat la qual cosa per ells és molt preocupant. Manifesta 
que a l’últim Ple es va dir que en el primer trimestre s’instal·larien els operadors a 
les torres i no hi són. 
 
Respon el Sr. Porta, gerent, i reconeix que es va fer aquesta última afirmació, i que 
en algun tema s’està en fase de tancament per passar a concursar, i que no es pot 
córrer més perquè no es controla tot directament sinó a través del Centre de 
Telecomunicacions, però que avui mateix s’ha fixat l’emplaçament de la torre de 
Fígols i de la de Valls d’Aguilar. També explica que a la torre de Tuixén s’hi ha 
instal·lat Vodafone com a operador de telefonia mòbil, i que a la torre de Castellbó 
encara no s’hi ha instal·lat cap operador, tot i que AMENA ho ha de fer properament. 
Explica que l’empresa Movistar és la menys definida en aquest sentit. 
 
Manifesta que s’han fet gestions per tal que els canals de televisió privats s’instal·lin 
també a les torres de Castellbó i Tuixén perquè els usuaris no hagin de tenir dues 
antenes, però que això depèn en part de l’import que Tradia (gestora de les torres) 
demani pel contracte de housing, doncs els equips es podrien arribar a 
subvencionar en part entre tots. 
 
El Sr. Giró exposa que el projecte Alt Urgell en xarxa va sorgir pels problemes dels 
usuaris en telefonia fixa i aquest punt no s’està solucionant, ja que fins ara s’ha 
explicat el que es fa en telefonia mòbil i en televisió, però això no soluciona ni la 
telefonia fixa ni l’accés a Internet, i per tant potser no valia la pena lluitar tant. 
 
El Sr. Porta reconeix que s’inicià, en part, pels problemes de telefonia fixa, però 
també per la telefonia mòbil, la televisió i l’accés a Internet. En aquest sentit explica 
que la part de la telefonia fixa i Internet és la que ara s’ha de treballar i en aquest 
sentit les torres s’han construït preveient una reserva d’espai gratuït per a ús del 
Consell Comarcal. En aquest moment, i donat que els operadors privats no sembla 
que vulguin oferir aquest servei, potser serà el moment que el Consell es constitueixi 
en operador propi a nivell comarcal ja que d’entrada la solució tecnològica del 
satèl·lit es descarta, i poder prestar el servei esmentat amb banda ampla via ràdio. 
 
El Sr. Fierro  explica que la part corresponent a televisió i que comprenia TV3 i el 
Canal 33 s’ha complert. En aquest sentit explica que no es pot obligar a les cadenes 
de televisió privades a instal·lar equips a les torres tot i que si que se’ls hi pot 
reclamar. 
 
El Sr. Giró replica que ja se sabia que no era rentable la televisió privada com 
tampoc ho és la telefonia mòbil en aquestes zones, i és per això que quan es parla 
de reequilibri territorial això també s’ha de tenir en compte. 
 
El Sr. Fierro respon que el Consell Comarcal no pot obligar a les empreses a 
instal·lar-s’hi, i que en aquest tema era molt més important la postura dels diferents 
partits polítics a Madrid els quals havien d’haver fet alguna altra cosa. 
 
Pren la paraula el Sr. Roca, president, i posa de relleu que és molt important la 
instal·lació de la infraestructura inicial perquè quan hi hagi els acords suficients s’hi 



puguin posar els operadors, i cas que no s’hi vulguin posar el Consell haurà de fer 
d’operador donant un altre pas endavant. 
 
El Sr. Giró diu que comprar un equip i fer-ne el manteniment tampoc és tant difícil. 
 
El Sr. Fierro manifesta que en relació al projecte no és tant important Tele 5 o 
Antena 3, i que per tant s’ha de complir les prioritats que son la telefonia fixa i mòbil i 
l’accés a Internet, i que per tant si s’ha de constituir una operadora s’haurà de fer, i 
que per tant també s’ha d’analitzar el projecte de la Seu per tal de reunir esforços en 
aquest sentit, i poder fer el millor per el reequilibri territorial. En quan a la instal·lació 
de la televisió autonòmica (TV3 i Canal 33) està dins de l’àmbit de la prova pilot de 
la Generalitat i s’han complert les previsions; els que no han complert són els canals 
privats que inicialment havien manifestat el seu interès. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que el Sr. Sisco Domingo de Perles li ha posat 
de manifest que a la revista del Consell hi ha una explicació de l’Alt Urgell en xarxa 
en relació a la qual vol fer constar que el municipi de Fígols i Alinyà que està a la 
prova pilot no té cobertura. 
 
No havent-hi cap altra 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. 240318-C al 
núm. 240325-C, i comprèn un total de 8 folis, numerats del 13 al 28. 
 
La Seu d’Urgell, 16 de maig de 2003 
 
La secretària accidental 


