
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2003 
Caràcter: extraordinari 
Data: 15 de maig 2003 
Durada: de 21 a 22 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 
 
Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
-  M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Joan Giró i Fontich, conseller 

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

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

- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Joan Cerqueda Travé, Conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Joan Soldevila Pagès, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, 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 
- Miquel Mas Miró, alcalde del Pont de Bar 
- Daniel Camps Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
 
 
 



Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del Conveni amb el Departament d’ Universitats, Recerca i Societat de 

la informació pel Telecentre de l’Alt Urgell. 
3. Aprovació del protocol addicional del Conveni amb el Departament de Benestar i 

Família pels serveis socials, any 2003. 
4. Aprovació de la clàusula addicional del Conveni amb el Departament de Sanitat i 

Seguretat Social per la UMAP, any 2003. 
5. Aprovació del Conveni derivat del Pacte Territorial per a l’Ocupació de les Terres 

de Lleida: ATENEA. 
6. Donar compte dels decret de Presidència i de les resolucions de Gerència. 
 
 
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. 
 
 
2.  APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’UNIVERSITATS, 
RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ PEL TELECENTRE DE L’ALT 
URGELL 
 
En data 6 de maig de 2003 la Comissió de Govern va acordar sol·licitar la 
col·laboració del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per 
al funcionament del telecentre comarcal i la seva integració a la Xarxa de 
Telecentres de Catalunya. 
 
Aquesta proposta ha estat informada favorablement per la Comissió de Governació i 
Finances de 13 de maig. 
 
Vist el seu contingut concret que permetrà una major dinamització i difusió del 
telecentre, així com la disposició d’un major nombre d’eines informàtiques i de 
telecomunicacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament d’Universitat, Recerca i Societat de 
la Informació per a la integració del telecentre comarcal de l’Alt Urgell a la Xarxa de 
Telecentres de Catalunya. 
 
Segon. Trametre aquest acord al DURSI, per a la seva deguda constància, facultant 
especialment el president per a procedir amb la seva signatura. 
 
 
 
 



3. APROVACIÓ DEL PROTOCOL ADDICIONAL DEL CONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMILIA PELS SERVEIS SOCIALS, ANY 2003 
 
En data 8 de maig el president va dictar el Decret 28/2003 per a l’aprovació del 
Conveni amb el Departament de Benestar i Família any 2003, el literal del qual és el 
següent. 
 
“En data 10 d’octubre de 2001 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el Conveni de 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i benestar social, que 
s’havia signat el 28 de setembre de 2001. Aquest conveni preveu les dotacions 
inicials plurianuals fins a l’exercici 2003. 
 
En data 10 d’abril de 2003, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la sol·licitud 
corresponent per a la signatura del Protocol addicional a aquell conveni per a 
l’exercici 2003 en el que es fixen les dotacions econòmiques concretes per aquest 
any i que s’han previst en 241.537,89 €. 
 
Per la qual cosa  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Protocol addicional al Conveni per a la cooperació 
interadministrativa entre el Departament de Benestar i Família en matèria de serveis 
socials per a l’any 2003. 
 
Segon. Donar compte en el proper Ple per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA CLÀUSULA ADDICIONAL DEL CONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL PER A LA UNITAT MÒBIL 
D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA, (UMAP), ANY 2003 
 
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 a l'any 
2003.  
 
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 i Seguretat Social. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Servei Català de la Salut, Regió Sanitària de 
Lleida, juntament amb la clàusula degudament signada. 



5. APROVACIÓ DEL CONVENI DERIVAT DEL PACTE TERRITORIAL PER A 
L’OCUPACIÓ DE LES TERRES DE LLEIDA: ATENEA 
 
En data 8 de maig el president va dictar el Decret 27/2003 sobre l’aprovació del 
Conveni amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i d’altres 
entitats que formen part del Pacte Territorial per l’Ocupació, el literal del qual és el 
següent: 
 
“El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té signat Conveni amb el Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Lleida i d’altres institucions per a la realització del Pacte 
Territorial per a l’Ocupació de les Terres de Lleida, pel període 2003-2006. 
 
Entre les actuacions presentades en la convocatòria de subvenció del Pacte Territorial 
per a l’Ocupació de l’any 2002 hi figurava, englobat en la mesura 3 (foment de 
l’empresarialitat) l’actuació 3.1, “acció preliminar aprenent a emprendre” (actualment 
ATENEA). 
 
Un cop realitzats els treballs preliminars, i per tal de tirar endavant el projecte ATENEA, 
amb la finalitat d’impulsar la reacció de noves empreses, i al mateix temps donar un 
servei de formació i suport a l’ocupació autònoma. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre el Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida i d’altres entitats per regular les actuacions en el març de l’acció 
ATENEA finançades pel Fons Social Europeu en virtut del finançament atorgat al 
Pacte Territorial per a l’Ocupació de les Terres de Lleida. La concreció de les 
actuacions que es realitzaran durant el període de vigència del present conveni es 
concretaran mitjançant convenis específics.  
 
Segon. La col·laboració s’estendrà durant el període temporal comprès entre la 
signatura del mateix i el 31 de desembre de 2006. 
 
Tercer. Donar compte en el proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
6. 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. 24 al 29 de 2003 compresos entre els dies 11 d’abril de 2003 i la 

data d'avui. 
 
 Resolucions: Núm. 19 a la 23 de 2003 compreses entre els dies 11 d’abril de 

2003 i la data d'avui. 
 
 



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. 240326-C al 
núm. 240328, i comprèn un total de 3 folis, numerats del 29 al 33. 
 
La Seu d’Urgell, 11 de juliol de 2003 
 
La secretària accidental 


