
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 9 d’octubre de 2003 
Durada: de 21 h a 22 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 
 
Hi assisteixen: 

- Sr.  Ventura Roca Martí , president  
- Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
- Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
- Sr.  Jesús Fierro Rugall , vicepresident  tercer 
- Sr.  Pere Artigues Alrich, conseller 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
- Sr.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
- Sr.  Eduard Vives i Espuga, conseller 
- Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
- Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
- Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Sr.  Antoni Fiol Colomar, conseller 
- Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
- Sr. Joan Giró Fontich, conseller 
- Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
- Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-  Sr. Josep Canal March, conseller  
 
- Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

També hi són presents: 

- Pere Porta Colom, gerent 
- Emili Valero Maella, interventor accidental 
 

Excusen la seva assistència 
 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
- Sr. Jordi Mas i Bentanachs, conseller  
 

Alcaldes presents: 

- Joan Albinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Miquel Mas Miró, alcalde del Pont de Bar 
 
 
 



Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Nomenament de representants del Consell Comarcal a diferents òrgans. 
3. Modificació de la plantilla de personal. 
4. Modificació de crèdits del Pressupost de l’exercici 2003. 
5. Aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2002. 
6. Aprovació de la rectificació de l’inventari a 31 de desembre de 2002. 
7. Aprovació del Conveni amb l’Agència Catalana de Certificació. 
8. Operació de tresoreria. Bases i delegació a la Comissió de Govern. 
9. Declaració de compatibilitat de la Sra. Teresa Caminal Ortanobes. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

10. Aprovació de les actuacions a incloure en la convocatòria del PUOIS 2004-
2007. 

11. Modificació del Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per millora de camins 2003. 

12. Ratificació del Decret d’aprovació del projecte “Soteig del camí rural d’accés 
a Sant Joan de l’Erm”. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

13. Declaració de béns culturals d‘interès local. 
14. Aprovació de la memòria i dels Estatuts de la Societat Turisme la Seu, SA. 
15. Aprovació de les actuacions a incloure al programa FEDER 2004-2006. 
16. Sol·licitud d’homologació del Consell Comarcal com a centre col·laborador 

de Formació Professional. 

  ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

17. Sol·licitud de subvenció al Departament de Benestar i Família pel servei 
d’atenció a la infància i adolescència. 

18. Aprovació de la modificació del Conveni amb el Departament de Justícia i 
Interior sobre el Centre de Mediació Familiar. 

19. Aprovació de l’Ordenança Fiscal de la taxa per la prestació del servei d’ajut a 
domicili. 

20. Aprovació del Conveni amb el Departament d’Ensenyament pel curs 
2003/04. 

21. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
22. Informes de Presidència. 

Punts inclosos per urgència 

23. Protocol de col·laboració per a la redacció del Pla comarcal de l’Immigrant 
24. Precs i preguntes 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desenvolupament de la sessió i acords 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat, s'aproven les actes de les sessions anteriors, sense cap esmena ni 
observació: 
 
- extraordinària de constitució, de 6 d’agost 
- extraordinària d’organització, de 4 de setembre 
 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL A 
DIFERENTS ORGANS COL.LEGIATS 
 
Atesa la legislació vigent i els estatuts dels diversos òrgans als quals pot ser present el 
Consell Comarcal, es proposa una relació de càrrecs dels representants del Consell 
Comarcal als òrgans col·legiats de què aquest forma part, i que no van ser nomenats 
en el Ple d’organització. 
 
El president proposa al Ple nomenar els següents consellers i alcaldes per a formar 
part, en representació de la comarca, dels òrgans que a continuació s'esmenten: 
 
Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient 
 

 Comissió de redacció del Pla d’abastament d’aigua en alta: Sr. Jesús 
Bentanachs i Vives. 

 
 Comissió d’accés motoritzat al medi natural: alcaldes dels ajuntaments de 

Montferrer i Castellbò, les Valls de Valira, Bassella, Peramola, Ribera d’Urgellet 
i Coll de Nargó. 

 
 Comissió de participació local del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i 

Aran: Jesús Bentanachs Vives i Eduard Vives Espuga. 
 

 Reserva de Cerdanya-Alt Urgell, en representació dels propietaris: Sr. 
Francesc Jordana Duran, de Castellnou de Carcolze 

 
Promoció Econòmica, Cultura i Societat de la Informació 
 

 Patronat de Turisme Terres de Lleida: Sr. Jesús Fierro i Rugall. 
 

 Comissió per la commemoració dels 800è aniversari de la recopilació 
de les Homilies d’Organyà:  Marc Benavent i Guàrdia. 

 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Nomenar les persones abans esmentades pels càrrecs que consten. 
 
Segon. Notificar-ho als ens corresponents. 



3. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
 
El president dóna la paraula al gerent, que explica l’expedient tramitat als efectes de 
modificar la plantilla. 
 
Pren la paraula el Sr. Fermin Tordesillas en nom del grup del PSC-Progrés i 
manifesta que el seu grup votarà en contra perquè no estan d’acord en l’existència 
de la figura de l’assessor, tot i que no tenen res en contra de les persones concretes 
que puguin estar en el càrrec. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i manifesta que els noms de les persones concretes 
encara no s’han dit i aprofita l’avinentesa per comunicar que els assessors seran la 
Sra. Pilar Boix, llicenciada en periodisme i el Sr. Josep Farràs, llicenciat en geografia 
i història, i que l’objectiu d’establir aquests càrrec és potenciar la promoció de la 
comarca, la comunicació, la promoció de la cultura i donar un suport real als 
ajuntaments. També explica que la Sra. Boix tindrà un horari bàsicament de matins i 
el Sr. Farràs de tarda, de manera que sempre n’hi haurà un. En referència al càrrec 
en si, fa una reflexió sobre el fet que aquest Consell Comarcal no allibera cap polític 
amb dedicació i és clar que cal algú que pugui fer un seguiment més directe, minut a 
minut. 
 
EXPD. NÚM. PE-PLA/22-2003 
 
Vist l’expedient que es tramita per a modificar puntualment la plantilla de personal 
d’aquest Consell Comarcal en el sentit de: 

 
a) Crear dues places d’assessor/a especials de la Presidència, a mitja jornada, 

dins el règim específic de personal eventual o de confiança. 
b) Suprimir la plaça existent d’assessor de la Presidència a jornada sencera i 

subjecta a mateix règim. 
 
Atès que aquesta modificació no implica cap variació en els costos ja que la 
consignació pressupostària per a un assessor serà dividida entre dos. 
 
Atès el disposat a l’article 304 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 
9 a 15 i 27 i 28 del Decret 214/1990 pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei dels ens locals. 
 
Se sotmet a votació i, per majoria, amb 5 vots en contra dels consellers del grup del 
PSC – Progrés,  el Ple acorda: 
 
Primer.  Modificar la plantilla de personal en el sentit de suprimir la plaça existent 
d’assessor de la Presidència a jornada sencera subjecte al règim específic de 
personal eventual o de confiança i alhora crear-ne dues del mateix nivell i 
característiques a mitja jornada. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació fent avinent que cas que no es 
presentin al·legacions s’entendrà aprovat definitivament. 
 
 



4. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2003 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 2/2003 mitjançant suplements i ampliació de crèdit del 
Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2003, núm. expd. IN-MOD-
07/2003  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. 
 

1. Suplement de crèdit 

Núm.  
P. 

ingrés Denominació Import P. despesa 

1-1/2 46205  
Ajuntaments SAT. Desplaçaments personal 
SAT 3.797,20 121,231,01 

1-2/2 455,02  
Dep.Treball.Filons d'ocupació. 
Retrib.treb.familiars 6.108,16 324.130.00 

1-3/2 313,00 Taxa. Servei treballadores familiars  1.526,05 324.130.00 

1-4/2 399,02  
Imprevists.Bonif. IT seg.soc. Retrib.laborals 
UBASP 5.468,96 324,130,04 

1-5/2 399,02  
Imprevists.Bonif.IT seg.soc.Seg.Soc.pers. 
laboral 2.158,32 324,160,00 

1-6/2 455,02  
Dep.Treball.Filons 
ocupació.Cotitzac.treb.familiars 3.010,44 324.160.00 

1-7/2 455,01  
Benestar Social. Conveni. Ajut famíl. 
Treb.familiars 6.830,47 324,480,00 

1-8/2 455,01  
Benestar Social. Conveni. Ajuts a famílies. 
Icass 1.199,29 324,480,01 

1-9/2 455,01  
Benestar Social. Conveni. Prog. transport 
adaptat 17.529,82 324,480,04 

1-10/2 455,01  
Ensenyament. Conveni. Transport escolar 
col·lectiu 30.000,00 422.226.09 

1-11/2 455,01  
Ensenyament. Conveni. Servei de menjador 
gratuït 15.000,00 422.226.25 

1-12/2 455,01  Ensenyament. Conveni. AIM centres privats 12.000,00 422.489.05 
1-13/2 45400  ACA. Explotació depuradora de l'Urgellet 2.216,25 441,227,14 

1-14/2 45501  
D.Presidència.Joventut.Punt inf.juvenil - 
viatgeteca 954,00 461,226,22 

    Total suplements de crèdit ... 107.798,96 
 
2. Ampliacions de crèdit 

Núm.  
P. 

ingrés Denominació Import P. despesa 
2-1/2 46200 Diputació Lleida.Obres extraordinàries 6.000,00 433,622,01 

2-2/2 75400 
ACA.Obres reposició i millora EDAR 
Montferrer 6.177,31 441,628,00 

2-3/2 75509 DPTOP. Actuació Sant Joan de l'Erm 90.151,81 511,601,00 
2-4/2 75510 DPTOP. Actuacions camins 2003 150.253,00 511,601,00 

2-5/2 76210 
Ajuntaments. Actuacions i xarxa camins 
2003 28.751,75 511,601,00 



2-6/2 75501 
Dep.Governació.PEM 
prog.esp.municipis petits 330.000,00 561,762,08 

2-7/2 77000  Trans.capital empreses privades. PEEC 38.154,62 731.637.04 

2-8/2 455,02  
Dep.Com.Con.Turisme. Senyalització 
rutes BTT 4.317,52 761.601.20 

2-9/2 462,04  
Ajuntament La Seu d'Urgell. 
Senyalitz.rutes BTT 4.317,52 761.601.20 

    Total ampliacions de crèdit ..... 658.123,53  
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 30 de setembre, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, 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 107.798,96 €. 
 
Segon. Aprovar l’ampliació de crèdit de diverses partides de despeses per un import 
de total de 658.123,53 €. 
 
Tercer. Continuar la tramitació de l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 
160.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 
considerar-lo aprovat definitivament si no es presenten reclamacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 
5. APROVACIO DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2002 
 
El gerent, Sr. Porta Colom, presenta a la consideració del Ple el Compte General de 
l'exercici 2002 integrat pel de la pròpia entitat i el de la societat pública mercantil 
Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció comarcal, rendit pel 
president i informat per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 30 de 
setembre d'enguany que inclou les baixes de drets d’exercicis anteriors, i fa un breu 
resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació de l'exercici, del qual 
resulta un resultat pressupostari ajustat de 85.248,30 € i un romanent positiu de 
tresoreria per import de 210.141,96 €. 
 
Els informes de la Comissió han estat favorables a l'aprovació del Compte General i 
durant el període d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació ni 
observació. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas Casals del grup del PSC-Progrés i manifesta que 
en aquest punt el seu grup s’abstindrà. 
 
A continuació, el president sotmet a votació ordinària el Compte General de l'exercici 
de 2001. El Ple del Consell Comarcal s'adhereix a la proposta de la Comissió 
Especial de Comptes i acorda aprovar-lo per amb 10 vots a favor dels membres 
presents dels grups de CIU, ERC i PP i amb l'abstenció dels 5 membres presents 
del grup del PSC-Progrés. 
 



6. RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI A 31.12.2002 
 
A continuació, i examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns i 
drets de l'entitat, redactada pel secretari i que reflecteix les altes i baixes que hi ha 
hagut durant el darrer exercici, i trobada conforme. 
 
Atesos els articles 102 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, el Ple de la corporació s'adhereix al dictamen de la Comissió de 
Finances i Règim Interior, i per majoria absoluta amb l’abstenció dels 5 membres 
presents del grup del PSC-Progrés a la sessió, acorda: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari general de béns i de drets d'aquesta 
entitat referida al 31 de desembre de 2002, l'import del qual queda fixat en 
4.530.692,02 € de patrimoni net. 
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l'Inventari, autoritzada per la 
secretària accidental i amb el vistiplau del president, al subdelegat del Govern a 
Lleida i a la Delegació Territorial del Departament de Governació de la Generalitat, 
d'acord amb el que estableixen els articles 86 del Text Refós de les disposicions 
vigents en matèria de règim local i 105.3 del Decret 336/1988, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ 
 
Per tal de poder fer efectiva la signatura digital al Consell Comarcal, que ja disposa 
de les acreditacions corresponents, es necessari formalitzar un conveni amb 
l’Agència Catalana de Certificació que és l’entitat que garanteix la validesa de la 
signatura electrònica en l’àmbit del portal EACAT. 
 
Vist el projecte de Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Certificació 
(CATCert) i aquest Consell Comarcal, conveni que té com a objecte encarregar la 
gestió dels següents serveis: 
 

Certificació digital de classe 1 
Verificació de certificats 
Registre delegat a CATCert 

 
Vist el que disposen l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com el 
Reial Decret Llei 14/1999, de 17 de setembre, de signatura electrònica;  
 
Sotmesa la proposta a votació, el Ple, per unanimitat dels membres presents, 
acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de referència, amb subjecció al text del projecte que 
consta a l’expedient. 
 
Segon. Facultar el president, Sr. Ventura Roca Martí, per tal que, en nom i 
representació d’aquest Consell Comarcal, actuï en l’acte de formalització 
documental.   



8. OPERACIÓ DE TRESORERIA: BASES I DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ DE 
GOVERN 
 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta al consistori les bases per a la 
contractació d'una pòlissa de crèdit i manifesta que, donada la proximitat del 
venciment d'una de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació de l'any 
2003, es proposa la concertació d'una nova operació de venciment anual i per 
import de tres-cents mil euros (300.000 €). 
  
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació 
d'una pòlissa de crèdit anual per import de tres-cents mil euros (300.000 €). 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca la 
presentació de propostes. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la 
contractació d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a 
signar-la.  
 
 
9.  DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL 
 
La Sra. Teresa Caminal Ortanobes, administrativa del telecentre, amb relació de 
contracte laboral indefinit amb el Consell Comarcal, ha sol·licitat la compatibilitat per 
a l'exercici d'activitat al sector públic com a monitora. 
 
Quant a l'activitat a l'Administració pública, aquesta es concreta en la tasca de 
monitora al menjador escolar de l’IES Joan Brudieu (IAUSA). 
 
L'art. 294 del Reglament del personal al servei de les entitats locals determina la 
incompatibilitat per a totes les persones incloses en l'àmbit del reglament per a 
l'exercici d'una segona activitat o un segon lloc de treball a l'Administració pública. 
 
La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és 
competència del Ple, i ha d'estar prèviament informat per la comissió corresponent. 
 
Havent-se presentat aquest assumpte a la Comissió de Governació i Finances del 
dia 30 de setembre de 2003, es va acordar que es justificava l'interès. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Atorgar la compatibilitat a la Sra. Caminal pel que fa referència a activitats a 
l'activitat pública descrita. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la interessada i deixar-ne constància al seu expedient 
personal. 
 
 
 



AREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
10. APROVACIÓ DE LES ACTUACIONS A INCLOURE A LA CONVOCATÒRIA 
DEL PUOIS 2003/2007 
 
La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la formulació del Pla Únic 
d'Obres i Serveis de Catalunya pel quadrienni 2004-2007, mitjançant Decret 
189/2003, d’1 d’agost, publicat al DOGC de data 7 d’agost de 2003. 
 
Les bases de la convocatòria estableixen un import mínim garantit per a cada 
comarca en el Programa general, imports màxims per al nou Programa específic 
d'acció territorial i preveu uns percentatges màxims de subvenció segons el nombre 
d'habitants, situant-se, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell en el màxim del 60 %. 
 
Vistes les necessitats concretes de realització d’accessos a nuclis de població, 
competència assumida al Pla d'Actuació Comarcal, i entenent que aquestes són 
obres incloses a l'art. 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local Catalunya; 
 
Per unanimitat de tots els membres presents, el Ple del Consell Comarcal acorda : 
 
Primer. Sol·licitar a l'empara del Decret 189/2003 de convocatòria del Pla Únic 
d'Obres i Serveis de la Catalunya les següents obres amb els percentatges de 
subvenció indicat, anualitat preferent, i programa de referència i priorització que 
s'indica: 
 
Núm Títol Import % any prioritat
1. Eixamplament i millora del camí rural 

d’accés a Sallent 
300.162,70 60 2004 1 

2. Arranjament del camí ral d’Arfa a la Seu 
d’Urgell, tram III 

173.228,05 60 2005 2 

3. Arranjament del camí rural d’accés a 
Cortiuda, tram II: cal Torrent-Cortiuda 

249300,24 60 2006 3 

4. Eixamplament i millora de l’accés a 
Biscarbó i Vilarrubla des de la N-260, fase 
1. 

223.419,70 60 2007 4 

5. Alt Urgell en xarxa 1.324.000,00 25 2004 5 
6 Bibliobus 360.000,00  75 2005 6 
 IMPORT TOTAL     
 
Segon. Aprovar l'informe de Presidència on consta la declaració l'interès públic de 
les actuacions que se sol·liciten. 
 
Tercer. Trametre la documentació necessària a la Delegació Territorial del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la seva deguda 
tramitació. 
 
 
 
 
 



11. MODIFICACIÓ DEL CONVEI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES MILLORA DE CAMINS 2003 
 
El passat mes de juliol es va signar Conveni amb el Departament de Política 
Territorial en el qual es determinen les actuacions a executar pel Consell Comarcal 
en el desenvolupament del Pla Comarcal de Muntanya, any 2003. 
 
Es preveu en el mateix la substitució d’una actuació inclosa al programa d’actuació 
per altres de naturalesa anàloga, previ acord entre les dues parts, i en concret l’obra 
del Camí d’accés a Taús, Trejuvell i Bellpui (Valls d’Aguilar), que hi consta per un 
import de 198.131,57 € .  
 
Degut a una modificació en els diferents cofinançaments previstos inicialment es 
proposa fer tres actuacions enlloc d’una que, ajustades del Conveni, quedaran de la 
forma següent: 
 
Camí d’accés a Bellpui 87.421,68
Soteig de Sant Joan de l’Erm 81.831,34
Soteig a Tuixén 28.848,58

TOTAL 198.131,57
 
Atès que la competència, en tant que les obres no estan incloses al pressupost, és 
del Ple de la corporació, se sotmet la proposta a votació i, 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda  
 
Primer. Aprovar la modificació del Conveni entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal per al desenvolupament del Pla 
Comarcal de Muntanya, any 2003, que consta als antecedents. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per tal que es pugui procedir a la seva signatura. 
 
 
12. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA DEL SOTEIG 
DEL CAMI RURAL D’ACCÉS A SANT JOAN DE L’ERM 
 
En data 19 de setembre d’enguany s’ha dictat el Decret de Presidència núm. 
62/2003 (Núm. exp: AP-PRO-3/2003), del tenor literal següent : 
 
“En l’àmbit del Pla de Camins any 2002/2003, es creu necessari i urgent l’execució 
de l’obra de Soteig del camí rural d’accés a Sant Joan de l’Erm, i que s’hauria 
d’executar abans de l’hivern per evitar les nevades i garantir la seguretat en l’accés 
als nuclis i a les pistes d’esquí. 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics comarcals, 

 
Títol Import 
Soteig del camí rural d’accés a Sant Joan de l’Erm  180.300,00 € 

 



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 abans de l’hivern. 
 
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 “Soteig del camí rural d’accés a Sant 
Joan de l’Erm” que té un import de pressupost per contracte de cent vuitanta mil 
tres-cents euros (180.300 €), 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 (Montferrer i Castellbò) 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 de Montferrer i Castellbò per a la cessió 
dels terrenys afectats per la obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents i 
per garantir-ne el finançament local. 
 
Quart. Donar-ne compte al proper Ple per  la seva ratificació”. 
 
Sotmetent-se la proposta de ratificació votació s’acorda per unanimitat 
 
 

AREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 
 
13. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
13.1 ESGLÉSIA DE SANTA MARIA I SANT BERNABÉ DE JOSA: Exp. núm. 
BCIL 3/2003 
 
L'Entitat Municipal Descentralitzada de Josa del Cadí ha sol·licitat la declaració de 
bé cultural d'interès local de l’església parroquial de Santa Maria i Sant Bernabé. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància d’aquesta església pel fet de ser la darrera 
plenament barroca, la seva integració paisatgística i el fet que les restes del castell 
de Josa estiguin integrades a la pròpia arquitectura de l’església. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 



La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Maria i Sant Bernabé 
de Josa. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Entitat municipal descentralitzada de Josa, a 
l’Ajuntament de Josa i Tuixén i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
13.2 ERMITA DE SANTA MARIA DE JOSA: Exp. núm. BCIL 4/2003 
 
L'Entitat municipal descentralitzada de Josa del Cadí ha sol·licitat la declaració de 
bé cultural d'interès local de l’ermita de Santa Maria. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància d’aquesta ermita per la conservació de la puresa 
de les línies bàsiques del romànic i la seva integració en el paisatge. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’ermita de Santa Maria de Josa. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Entitat municipal descentralitzada de Josa, a 
l’Ajuntament de Josa i Tuixén i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
 
 



13.3 ESGLESIA DE SANT ESTEVE DE SAUVANYÀ: Exp. núm. BCIL 5/2003 
 
L'Ajuntament de Ribera de l’Urgellet ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local de l’església de Sant Esteve de Sauvanyà. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància d’aquesta església per la conservació de la 
puresa de les línies bàsiques del romànic i la seva integració en el paisatge, així 
com l’ús dels materials propis de la vall. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Esteve de Sauvanyà. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a  l’Ajuntament de Ribera de l’Urgellet i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
13.4 ESGLESIA DE SANT MARTÍ DE TOST: Exp. núm. BCIL 6/2003 
 
L'Ajuntament de Ribera de l’Urgellet ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local de l’església de Sant Martí de Tost. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància d’aquesta església pel seu valor històric en 
relació al cavaller Arnau Mir de Tost, fundador del vescomtat d’Àger, pel fet de ser 
parroquial des del segle X, conservant restes romàniques molt visibles a l’edifici 
barroc actual i essent el lloc originari del baldaquí de Tost actualment al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 



d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Martí de Tost. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a  l’Ajuntament de Ribera de l’Urgellet i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
14. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA I DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT 
TURISME LA SEU, SA 
 
Atès que es considera convenient estudiar la possibilitat que el Consell Comarcal 
formi part de l’empresa Turisme la Seu, SA que té per objectiu actuar directament en 
la promoció del turisme actuant com a mitjancera en l’oferiment de serveis del sector 
turístic, d’hostaleria i del comerç. 
 
Atès que aquesta activitat té una vessant que excedeix la promoció turística i 
comportarà clarament una activitat econòmica. 
 
Atès que la comissió designada pel Ple ha valorat positivament la memòria 
presentada per l’Ajuntament de la Seu que proposa la constitució d’una societat 
anònima. 
 
Vist que l’article 243 de Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i els article 113 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i tenint en compte que la 
promoció és una de les competències previstes al PAC. 
 
Vist que l’article 282 i següents del ROAS regula el procediment de creació de les 
societats de capital mixt, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la memòria presentada per l’exercici de l’activitat econòmica per a 
la promoció del turisme i els estatuts de la societat anònima de capital mixt Turisme 
La Seu, SA. 
 
Segon. Sotmetre ambdós, la memòria i els estatuts, a informació pública pel termini 
de 30 dies per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, 
considerant-los definitivament aprovats si durant aquest termini  no se’n presenten. 
 
Tercer. Aprovar el pagament de l’aportació del Consell Comarcal del 10 % del 
capital social inicial xifrat en 6.020 € (sis mil vint euros) 
 
 
 
 



15. APROVACIÓ DE LES ACTUACIONS A INCLOURE AL FEDER 
 
Tenint en compte que la Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la Informació 
va prendre coneixement dels projectes pels quals es pretenia obtenir finançament 
procedent de la Unió Europea, i en concret del programa FEDER, i en els quals 
s’està actualment treballant. 
 
Tenint en compte que el termini per a presentar les sol·licitud de subvenció a aquest 
programa per les anualitats 2004 i 2005 finalitza el proper 31 d’octubre. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern la sol·licitud d’inclusió de les inversions al 
programa FEDER 2004-2005. 
  
 
16. SOL·LICITUD D’HOMOLOGACIÓ DEL CONSELL COMARCAL COM A 
CENTRE COL·LABORADOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
Per tal que el Consell Comarcal pugui ser beneficiari de les subvencions relatives a 
les accions de formació ocupacional que promou la Direcció General d’Ocupació i 
creient-se convenient poder optar-hi per ajudar els municipis i les zones de la 
comarca. 
 
Havent-hi ja una iniciativa concreta que podria ser recolzada pel Consell Comarcal a 
la vall de Tuixén i la Vansa. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, 
s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme 
l’homologació del Consell Comarcal com a centre col·laborador de formació 
ocupacional de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon. Trametre aquest acord junt amb la documentació necessària la Direcció 
General corresponent. 
 

 ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
17. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE BENESTAR I 
FAMÍLIA PEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
 
Per Ordre BEF/339/2003 de 17 de juliol, publicada al DOGC de 29 de juliol, s'ha 
obert la convocatòria de subvencions atorgades mitjançant la signatura de Conveni 
entre el Departament de Benestar Social i els consells comarcals per a la 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials d’atenció a la infància i 
l’adolescència per a l’exercici 2003. 

En data 30 de setembre ha estat informada favorablement la proposta de la 
Comissió de Serveis Públics. 
 



Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Ratificar la sol·licitud feta a l'empara de l'Ordre abans esmentada de 
subvenció per l'establiment del Conveni corresponent. 
 
Segon. Trametre aquest acord i la documentació necessària complementària a la 
Delegació Territorial de Benestar Social a Lleida. 
 
Tercer. Facultar el president per a la signatura de la documentació necessària. 
 
 
18. MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I 
INTERIOR SOBRE EL CENTRE DE MEDIACIÓ FAMILIAR 
 
En data 2 d’abril es va rebre del Departament de Justícia el Conveni de col·laboració 
i cooperació entre aquest i el Consell Comarcal per a la difusió del Centre de 
mediació familiar creat per la Llei 1/2001 de 15 de març, que va ser aprovat pel Ple 
del Consell en data 10 d’abril d’enguany. 
 
Amb posterioritat a aquell, i abans de procedir a la seva signatura, s’han proposat 
algunes modificacions per part del Departament de Justícia, i per tal que constin 
degudament aprovades, i 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. 
 
 
19. APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D’AJUT A DOMICILI 
 
La Comissió de Serveis Públics del dia 30 de setembre ha informat favorablement 
l'aprovació de l'ordenança fiscal que estableix el cobrament del servei d’ajut a 
domicili. 
 
Així mateix, s'han informat favorablement en la mateixa comissió, les Bases que han 
de regir la prestació del servei i que han estat redactades per la Unitat Bàsica 
d'Assistència Social Primària del Consell Comarcal. 
 
Atès el disposat els articles 16 i següents i 20 i següents de la Llei 39/1988, 
reguladora de les hisendes locals, 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Imposar la taxa per a la prestació del servei d’ajut a domicili. 



 
Segon. Aprovar l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei 
d’ajut a domicili i les bases que han de regir el mateix servei. 
 
Tercer. Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que no se'n 
presentin es considerarà definitivament aprovada. 
 
 
20. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
PEL CURS 2003/2004 
 
S'explica resumidament el contingut del l’addenda al Conveni amb el Departament 
d'Ensenyament per al curs escolar 2003/2004, el qual a nivell econòmic manté 
l'import global respecte del curs anterior, que representa un total de 930.719,63 € 
amb algunes variacions entre els diversos conceptes. 
 
La Comissió de Serveis Públics del Consell Comarcal va informar favorablement. 
 
Atès el Conveni vigent de delegació de competències del Departament 
d'Ensenyament al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i en compliment de les previsions 
contingudes en la delegació esmentada. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar l'addenda al Conveni d'Ensenyament per al curs 2003/04. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura de l'addenda del Conveni esmentat i 
tota la documentació necessària. 
 
Tercer. Trametre aquest acord junt amb el conveni esmentat a la Direcció General 
de Centres Docents per a la seva tramitació. 
 
 
21. 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. 30 al 69 de 2003, compresos entre els dies 16 de maig de 2003 i 

la data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 27 a la 46 de 2003, compreses entre els dies 16 de maig de 

2003 i la data d'avui. 
 
 
22. INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
El president informa sobre les reunions que s’estan duent a terme amb tècnics de 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció del Pla d’abastament d’aigües en alta 
de Catalunya i amb els tècnics del Consell Comarcal i que successivament s’aniran 



posant en contacte amb els alcaldes per tal que en el termini d’un any i mig estigui 
redactat i determinades les necessitats i el programa d’actuacions corresponents 
amb l’abast real del problema. 
 
 
Punt inclòs per urgència : Prèvia l’acceptació de la seva inclusió a l’ordre del dia 
es procedeix a la seva consideració. 
 
23. REDACCIÓ DEL PLA COMARCAL D’INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS 
 
El mes de desembre de 2002 es va sol·licitar a la delegació territorial de Benestar i 
Família l’accés a un Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants per tal de concretar 
al territori l’aplicació del Pla Interdepartamental d’Immigració amb l’objectiu de 
contribuir a la plena incorporació d’aquest col·lectiu a la vida social de l’Alt Urgell, 
potenciar la convivència i lluitar contra l’exclusió, entre d’altres. 
 
El passat mes d’abril es va rebre comunicació del Departament de Benestar i 
Família en el sentit que s’instrumentaria la col·laboració per aquest tema a través 
d’un protocol de col·laboració. El mes de juliol es va concretar la possibilitat 
d’accedir al Pla Comarcal d’Immigració a partir de la signatura del conveni que 
preveu la contractació d’un tècnic per fer l’estudi de prospecció de la població 
immigrant així com un estudi de les necessitats d’aquesta població. 
 
Sotmesa la proposta, per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el protocol de col·laboració amb el Departament de Benestar i 
Família per a la realització del Pla Comarcal d’Integració dels Immigrants a la 
comarca de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura del protocol. 
 
Tercer. Trametre aquest acord junt amb el Conveni esmentat al Departament per a 
la seva tramitació. 
 
 
24. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i pregunta si s’ha fet el Decret de canvi de 
nomenament del membre de la Comissió de Govern del seu grup. 
 
El president respon que no està fet encara però que es farà. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Tordesillas i demana si el seu grup podrà tenir una 
còpia del recull de premsa. El president respon que d’entrada, sí. 
 
Pren la paraula el Sr. Fiol i, en referència a la Comissió per a la redacció del Pla de 
d’abastaments d’aigua en alta, comenta que si ha d’estar un any i mig treballant es 
podria donar alguna indicació prèvia donat que alguns abastaments són molt 
precaris i potser aquest Pla arribarà tard, i proposa recollir les actuacions urgents i 
traslladar-ho a l’ACA perquè n’hi ha que poden tenir problemes sanitaris greus. 
 



El Sr. Brescó explica que les inversions en abastaments de l’ACA se seguiran 
gestionant com fins ara segons han explicat fonts de l’ACA a la reunió que han fet 
amb l’Ajuntament de la Seu per un tema d’abastaments concrets d’aquest municipi.  
 
En referència al Pla d’abastaments en alta comenta que és un treball important que 
recollirà les necessitat d’abastament i captacions a tot Catalunya. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Fiol i diu que recollint una proposta d’un regidor del seu 
grup exposa que el camí d’accés al disseminat de Perles, que passa per finques, és 
molt precari i pregunta si es podrà tenir en compte al Pla de camins. 
 
El president respon que és l’Ajuntament qui ho haurà de demanar. 
 
Pren la paraula el Sr. Isern i pregunta quan s’executarà la carretera de Montant a 
Coll d’Arnat que està aprovada al PDR. 
 
El president respon que el PDR, és un programa de desenvolupament rural que 
gestiona el DARP directament i que el Consell Comarcal no hi té res a veure, i per 
tant ara no sap com està l’execució en concret d’aquesta obra. 
 
El Sr. Isern reprèn la paraula i pregunta si es farà la carretera de Sorribes a Coll 
d’Arnat. 
 
El president respon que hi ha un projecte fet per la Diputació de Lleida però no hi ha 
res més determinat. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro i demana als consellers que les preguntes concretes a 
fer al president en el Ple es trametin per escrit en benefici de tots i per major 
claredat en les respostes. 
 
El Sr. Fierro aprofita l’avinentesa i convida els presents a la fira de sant Ermengol de 
la Seu que tindrà lloc el cap de setmana dels dies 18 i 19 d’octubre, així com a la 
seva inauguració que serà el diumenge dia 19 a les 11 h. del matí. 
 
El president recorda que per Tots Sants hi ha fira a Oliana i igualment convida els 
presents a assistir-hi. 
 
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. 240338-C al 
núm. 240347-C, i comprèn un total de 10 folis, numerats del 53 al 72. 
 
La Seu d’Urgell, 19 de desembre de 2003 
 
La secretària accidental 


