
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 12 de febrer de 2004 
Durada: de 21.00 h a 21.45 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.  Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
- Sr.  Pere Artigues Alrich, conseller 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
- Sr.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
- Sr.  Eduard Vives i Espuga, conseller 
- Sr. Jordi Mas i Bentanachs, conseller  
- Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
- Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
- 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 
 

Alcaldes presents: 

- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2004. 



3. Nomenament de representants del Consell Comarcal a l’Assemblea General 
de la Caixa de Catalunya. 

4. Aprovació del Conveni de cooperació amb la Diputació de Lleida per al 
servei d’assistència tècnica, any 2004. 

5. Acord de delegació de competències sobre personal a la Comissió de 
Govern. 

6. Acord d’aprovació de les bases per a la concertació d’una operació de 
tresoreria i delegació a la Comissió de Govern. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

7. Aprovació del projecte d’obres d’accés a Sallent.. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

8. Acord d’aprovació dels Estatuts de la Fundació “Vescomtat de Castellbò”. 
9. Acord d’encomanar a IAUSA la gestió del Pla de Telecomunicacions i 

aprovació del pressupost corresponent. 
10. Aprovació del Conveni de BTT amb el Departament de Medi Ambient, Parc del 

Segre, SA i els consells comarcals de la Cerdanya i el Berguedà,  
11. Informes de Presidència. 
12. 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, un cop acceptades les esmenes 
que presenta el Sr. Mas a l’ús del singular a la paraula “del” quan ha de ser “dels” a 
la pàgina 5 últim paràgraf i l’ús dues vegades de la paraula inversions en el mateix 
paràgraf 5 segona línea de l’últim paràgraf. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

 

2. APROVACIÓ DE L’OFERTA PUBLICA D’OCUPACIÓ  

       Núm. exp.: PE-OFE-03/2004 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 19 de desembre, va 
aprovar la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament 
amb el pressupost comarcal per a l'any 2004; 
 
Atès el que disposa l'article 285 del Decret legislatiu 1/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l’article els 
articles 56 i següents del Reglament del personal al servei dels ens locals, que 
estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública d'ocupació per a poder 
convocar les proves selectives d'accés a les corresponents vacants; 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 2004, les 
places vacants de les quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el 
pressupost comarcal vigent; 
 



El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió de Governació i Finances, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a 2004 del personal al servei d'aquest 
Consell Comarcal, que inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de 
conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56 i següents 
del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del 
personal al servei dels ens locals, al BOP i al BOE. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents 
que siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè 
trameti comunicació dels mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas, i 
una còpia de l'oferta a la Direcció General d'Administració Local. 
 
 
3. NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL CONSELL COMARCAL A 
L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA.   

   Núm. expd.: SE-ORG- 01/2004 
 
El Sr. gerent presenta la proposta d’acord. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i posa de manifest que el seu grup opina que la 
representació del Consell Comarcal en càrrecs d’aquest tipus hauria de ser més 
elegant i donat que són més aviat simbòlics s’hauria de repartir entre tots els 
consellers dels diferents grups polítics que formen el plenari i, sense que el seu 
desacord tingui res a veure amb la persona concreta que es proposa designar, 
anuncia el vot en contra del grup del PSC – Progrés. 
 
Acord: 
 
S’ha rebut de l’entitat Caixa de Catalunya comunicació indicant la necessitat que el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell nomeni un representant als òrgans col·legiats 
d’aquesta entitat en compliment a l’establert als seus Estatuts. 
 
Havent-se informat favorablement la proposta per la Comissió de Governació i 
Finances de 4 de febrer de 2004 a favor del Sr. Joan Orrit Armengol que reuneix els 
requisits necessaris per a ser nomenat pel càrrec. 
 
Per majoria absoluta, amb tretze vots a favor dels membres dels grups de CiU, ERC 
i PP i sis vots en contra dels membres del grup del PSC - Progrés, s’acorda: 
 
Primer. Designar el Sr. Joan Orrit Armengol, conseller comarcal, representant del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell a l’Assemblea General de la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Caixa d’Estalvis de Catalunya. 
 



 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA PER AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, ANY 2004 

        Núm. exp.: CV-01/2004-DIP 
 
El gerent presenta la proposta d’acord i posa de relleu que el conveni amb la 
Diputació per als serveis tècnics i el servei de secretaria assistida és dels primers 
que va signar el Consell Comarcal des de la seva creació. El present Conveni té una 
vigència inicial prevista fins al 2007 i preveu un increment per a l’any 2004 del 2 % 
respecte a l’aportació de l’exercici 2003. A continuació explica la petició a fer sobre 
l’increment de la part del servei de SAT corresponent a la modificació que preveu la 
Llei de Pressuposts Generals de l’Estat de les pagues extraordinàries dels 
funcionaris per tal que s’incorporin al conveni en una posterior revisió. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas i manifesta que està d’acord en tot l’exposat i amb 
el Conveni però demana que s’ampliïn les hores de servei del SAT als ajuntaments 
assistits doncs hi van poques hores a la setmana. 
 
El gerent posa de manifest que per telèfon ha parlat d’aquest tema amb el Sr. 
Tordesillas i que en el seu dia es va establir una presència mínima a cada 
ajuntament. Potser es pot revisar el servei però posa de relleu que el servei no ha 
mermat i que aquest va més enllà del que obliga el conveni. 
 
El Sr. Tordesillas manifesta que no té cap queixa dels professionals però, tot i 
disposar de mitjans com Internet, la presència física hauria de ser més àmplia ja que 
el volum de feina és molt important. 
 
Pren la paraula el president i posa de relleu que els professionals del servei de SAT 
quan estan al Consell Comarcal estant treballant pels ajuntaments. 
 
El gerent comenta que potser ara no és el moment d’obrir aquest debat concret. 
Manifesta que quan es parli del servei també s’ha de parlar que és un servei que 
funciona bé i s’ha valorat sempre molt positivament per tothom. 
 
El Sr. Mas pregunta per la diferència de cost entre el que es rep de la Diputació pel 
SAT i el cost real del servei pel Consell Comarcal. 
 
El gerent respon que aproximadament és d’un 15 % i que en números absoluts 
rondaria els tres milions de pessetes. 
 
El Sr. Mas exposa que s’hauria de demanar a la Diputació que pagui més per fer 
front al cent per cent dels costos, i pel que fa al fet d’obrir un debat o no considera 
que el Ple és el lloc principal de debat i per tant si surt un tema que preocupa, tenint 
en compte que només hi ha Ple cada dos mesos, s’ha de parlar. En referència al 
temps de dedicació a cada ajuntament manifesta que el fet que el personal pugui 
estar més temps a l’ajuntament, amb un mínim de dos cops per setmana, ajuda més 
als ajuntaments que estant als serveis centrals. 
 
El president respon que el Ple és un lloc de debat però que també es pot parlar 
d’altres maneres per poder tenir mes contacte . 



El Sr. Tordesillas diu que és la segona o tercera vegada que ho demana i que ho vol 
deixar-ho clar, sobretot tenint en compte que al Ple hi ha dos regidors més de 
Peramola. 
 
El Sr. Canal manifesta que està d’acord amb el Sr. Tordesillas però que ja se’n 
parlarà. 
 
ACORD 
 
Vist el projecte de Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per al finançament i delegació de competències en matèria 
de cooperació i assistència municipal; 
 
Atès, no obstant, que la Diputació de Lleida comunica al Consell que, d’acord amb la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2004, ha consignat el 2 % 
com a increment corresponent a l’exercici actual per al personal adscrit als serveis 
objecte del conveni, sense tenir en compte el que disposa el segon paràgraf de 
l’article 19.2 de l’esmentada Llei sobre pagues extraordinàries, l’import de les quals 
ha de ser incrementat amb un 40 per cent del complement de destinació 
corresponent;    
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Governació i Finances, de 4 
de febrer d’enguany, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte de Conveni esmentat, amb el text que consta a 
l’expedient. 
 
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Lleida que complementi la dotació per a l’exercici 
2004 amb la quantitat que correspongui per aplicació del què disposa el segon 
paràgraf de l’article 19.2 de la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’exercici 2004. 
 
Tercer. Facultar l’Il·lm. president del Consell, Sr. Ventura Roca Martí, per tal que, en 
nom i representació d’aquesta entitat, formalitzi la documentació corresponent. 
 
Quart. Trametre certificat d’aquest acord a la Diputació de Lleida.  
 
 
5. ACORD DE DELEGACIO DE COMPETÈNCIES SOBRE PERSONAL 
 
El gerent exposa la conveniència d’ampliar les competències de la Comissió de 
Govern en matèria de personal per tal d’agilitzar la tramitació pel que, ara per ara, 
foren competències que al Consell Comarcal són del Ple i als ajuntaments són de 
l’alcalde. 
 
El Sr. Mas pren la paraula i diu que havent-hi Ple un cop cada dos mesos i Comissió 
de Govern un cop cada més no creu que l’agilitat que es ve a guanyar sigui gaire 
important però que tot i així i votaran a favor. 
 
Acord 



 
L’article 36 del Reglament Orgànic Comarcal vigent estableix la creació de la 
Comissió de Govern i l’article 37 determina que pot tenir les competències 
resolutives que el Ple o el president li deleguin, d’acord amb la normativa bàsica de 
règim local. 
 
L’article 14.2.l) del Decret legislatiu 4/2003, de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, fixa com a competència 
del Ple dels consells comarcals l’aprovació de les bases de les proves per a la 
selecció de personal i per als concursos de llocs de treball i la seva convocatòria. 
 
L’article 53.1.h) de la 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, estableix que les 
competències per a l’aprovació de les mateixes bases de les proves per a 
seleccionar el personal i els concursos per a cobrir lloc de treball són competències 
de l’alcalde. 
 
L’article 51.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals ordena la publicació al BOP dels acords de delegació de 
competències. 
 
Per tal que les funcions sobre personal, pel que fa a l’aprovació de bases i 
convocatòria de processos selectius es puguin agilitzar sense haver de fer servir el 
criteri de la urgència i tenint en compte que és una matèria delegable. 
 
Se sotmet la proposta d’acord a votació, i per unanimitat dels membres corporatius 
presents s’acorda, 
 
Primer. Delegar a la Comissió de Govern les competències sobre aprovació de 
bases de les proves per a la selecció de personal i pels concursos de llocs de treball 
i la seva convocatòria.   
 
Segon. Publicar l’anunci corresponent a aquesta delegació de competències al 
BOP. 
 
 
6. ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA 
OPERACIÓ DE TRESORERIA 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 per import 
de 240.000 €, i manifesta que aquesta és la pòlissa complementària que es fa cada 
any. 
 
El Sr. Mas pregunta quantes entitats es van presentar a la pòlissa anterior. 
 
El gerent respon que se’n van presentar quatre. 
 
La Comissió informativa de Governació i Finances en sessió de 4 de febrer de 2004 
n’ha informat favorablement. 



 
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 240.000 €. 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents les entitats bancàries que van presentar proposta a 
la pòlissa anterior 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.  

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
7. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES D’ACCÉS A SALLENT 
 
El Sr. Bentanachs, president de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient 
presenta el projecte d’obres. 
 
En l’àmbit del que es preveu a la sol·licitud de subvencions del Consell Comarcal al 
Pla Unic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2004-2007, entre d’altres, es 
contempla l’execució de l’obra d’arranjament del camí d’accés al nucli de Sallent del 
municipi de Coll de Nargó. 
 
Vist el projecte redactat per l’empresa Urberg, SL 
 

Títol Import 
Eixamplament i millora del camí d’accés a Sallent  
Tram Pinyes-cal Driana 

300.162,70.- 

 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de 3 de 
febrer. 
 
Atès el que disposa l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 37 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis; i el disposat a l’article 15 del Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte d’obres titulat “Eixamplament i millora del camí d’accés a 
Sallent. Tram Pinyes – cal Driana” que té un import de pressupost per contracte de 
tres-cents mil cent seixanta-dos euros amb setanta cèntims (300.162,70 €), 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 (Coll de Nargó) 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 Coll de Nargó per a la cessió dels 
terrenys afectats i obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 
 
8. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ I DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ 
VESCOMTAT DE CASTELLBÒ 
 
Per part de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Castellbò, del Bisbat d’Urgell i de l’Associació Cultural de la Vila 
i Vall de Castellbò (associació sense ànim de lucre) juntament amb el Consell 
Comarcal s’ha previst la constitució d’una fundació privada amb l’objecte d’interès 
general i sense ànim de lucre, de contribuir a la restauració, la preservació i l'estudi 
del patrimoni històrico-artístic, tant civil com religiós del municipi de Montferrer i 
Castellbò, amb una atenció especial a l'àmbit de la Vall de Castellbò.  
 
També serà objecte de la fundació la promoció d'estudis sobre la història del 
municipi, amb una especial atenció a la temàtica relacionada amb l'antic vescomtat 
de Castellbò. 
 
Així mateix serà objecte de la Fundació Vescomtat de Castellbò el suport a 
l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò en tot allò que fa referència a l’objecte 
fundacional així com l’obtenció de recursos públics i privats per al desenvolupament 
de les activitats previstes en aquests estatuts. 
 
Al mateix temps, la Fundació podrà participar en activitats de desenvolupament de 
projectes de naturalesa semblant i establir col·laboracions amb institucions i 
organismes nacionals i estrangers. 
 
Atès que es considera convenient impulsar la creació d’aquesta entitat per tal 
d’afavorir el desenvolupament del territori. 
 
Atès que, tot i que aquesta activitat té un vessant clarament cultural, no deixa de 
tenir un vessant afavoridor de la promoció i que pot comportar certa activitat 
econòmica sense ànim de lucre. 
 
Vist l’aplicació per analogia de les societat mercantils que es regulen en els articles 
264 i següents de Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i per analogia els article 282 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i tenint en compte el que 
disposa la Llei 5/2001 de fundacions. 
 
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 els Estatuts presentats per la creació de la Fundació Vescomtat de 
Castellbò amb els objectius indicats als antecedents i que consten als Estatuts, 
essent fundadors de la mateixa amb l’Ajuntament del Montferrer i Castellbò, l’Entitat 



Municipal Descentralitzada de Castellbò, el Bisbat d’Urgell i l’Associació Cultural de 
la Vila i Vall de Castellbò. 
 
Segon. Sotmetre 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 corresponent a 
una cinquena part del capital fundacional inicial xifrat en mil dos-cents euros (1.200 
€). 
 
Quart. Designar vocal nat del Patronat al president del Consell Comarcal, Ventura 
Roca i Martí, tal com preveuen els Estatuts. 
 
Cinquè. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, a l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Castellbò, al Bisbat d’Urgell i a l’Associació Cultural 
de la Vila i Vall de Castellbò per a la seva deguda constància, als efectes de la 
tramitació que correspongui fer a cada un d’ells. 

 

9. ACORD SOBRE LA GESTIÓ DEL PROJECTE “ALT URGELL EN XARXA” A 
TRAVÉS DE L'EMPRESA PÚBLICA COMARCAL INICIATIVES ALT URGELL, SA  

      Núm. expd.: SE-ORG-2/2004 
 
El gerent explica als consellers que a la plantilla de l’empresa pública IAUSA s’ha 
previst la contractació d’un enginyer tècnic en telecomunicacions per desenvolupar el 
projecte i per tal que es faci càrrec de la gestió del projecte Alt Urgell en Xarxa. 
Aprofita el moment per informar que es preveu fer la reunió que va demanar el Sr. 
Mas per parlar d’aquest tema d’aquí a uns 15 dies. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i exposa que no s’hauria d’encomanar a IAUSA l’execució 
concreta d’inversió ja que aquesta l’hauria de fer el Consell, i per tant si la delegació 
només implica serveis tècnics i gestió hi estarien d’acord però si implica fer la inversió 
a través d’IAUSA no hi estarien. 
 
El Sr. Fierro respon que IAUSA només faria la gestió 
 
Acord 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell està desenvolupant el projecte “Alt Urgell en 
x@rxa” que té com a objectiu principal estendre l’ús de les telecomunicacions i de 
les tecnologies de la informació a tota la comarca i en les millors condicions pels 
seus habitants (Internet, telefonia mòbil i fixa, i d’altres). 
 
Aquest projecte està finançat en part pel programa de la Unió Europea FEDER, en 
part per programa Xarxa-41 del Departament de Governació de la Generalitat i en 
part pels fons provinents del programa Territorios Digitales del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia. 
 
Per tal de poder coordinar el projecte amb el control i la supervisió suficient que 
puguin garantir l’agilitat i el suport necessari a les inversions que s’han de fer des del 
Consell Comarcal es preveu encomanar la gestió, que inclouria les tasques concretes 
de projectar, certificar, verificar i controlar les inversions i els expedients que es 



generin en l’execució del programa, a l’empresa IAUSA, societat mercantil amb 
capital totalment públic creada per impulsar el desenvolupament econòmic de la 
comarca, els Estatuts de la qual es van adaptar per tal que podés prestar serveis 
públics directament. 
 
La despesa global prevista per aquesta gestió és la que comprèn les retribucions d’un 
tècnic en telecomunicacions pel període de dos anys (2004 i 2005) en els quals s’ha 
d’acabar d’implantar el projecte, i per tant es periodifica inicialment de la següent 
manera, sense IVA: 
 

 Personal: 
Any 2004: 33.322,72 € 
Any 2005: 33.987,17 € 

 Altres 
Any 2004:      688,11 € 

 
L’article 249.2.c) 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, inclou, dins les formes de 
gestió directa de serveis, la prestació d'aquests a través de societat mercantil de 
capital 100 % públic. 
 
Per  unanimitat  dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el pressupost del projecte de gestió per 78.880 € IVA inclòs pel total 
de gestió. 
 
Segon. Encomanar la gestió i coordinació del projecte “Alt Urgell en xarxa”, incloent 
les funcions de projectar, certificar, verificar i controlar les inversions i els expedients 
que generi el Programa Alt Urgell en Xarxa a l'empresa pública comarcal Iniciatives Alt 
Urgell, SA, pels anys 2004 i 2005, fixant l’import del pressupost bianual per aquesta 
gestió en 78.880 € IVA inclòs (setanta-vuit mil vuit-cents vuitanta euros). 
 
Tercer. Notificar aquest a l’empresa IAUSA, fent-li avinent que l’atribució es pagarà 
contra lliurament de les factures mensuals corresponents. 
 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 
ELS CONSELLS COMARCALS DEL BERGUEDÀ I DE LA CERDANYA I PARC 
DEL SEGRE, SA PER A LA SENYALITZACIÓ D’UNA RUTA EN BTT “VOLTA AL 
CADÍ” 
 
Per part dels serveis de turisme del Consell Comarcal s’ha presentat una proposta 
de conveni per a dur a terme la inversió prevista per la creació d’una ruta en 
bicicleta tot terreny i la seva senyalització que s’anomenarà “Volta al Cadí”. 
 
La despesa per a l’execució de la totalitat de la senyalització de la ruta es preveu 
inicialment en 29.897,13 € dels quals 11.365,57 € correspondrien al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Atès que aquest ruta transcorre quasi íntegrament dins el Parc Natural del Cadí 
Moixeró, gestionat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que afecta l’àmbit 



territorial de tres comarques: l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya i que el Centre 
BTT la Seu – Alt Urgell està ubicat i gestionat pel Parc del Segre. 
 
Atès que la proposta d’executar el projecte de creació i senyalització de la ruta és 
que es faci de forma conjunta per tots els ens, es proposa la signatura d’un conveni 
amb totes les parts esmentades per regular aquesta execució i el seu finançament. 
 
Vist l’esborrany de Conveni, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Medi Ambient, el Consell 
Comarcal del Berguedà, el Consell Comarcal de la Cerdanya i Parc del Segre, SA 
per a la creació, senyalització i difusió de la ruta en BTT anomenada “Volta al Cadí”. 
 
Segon. Facultar al president per a la signatura d’aquest i qualsevol altre document 
de desenvolupament del present acord. 
 
Tercer. Trametre certificat d’aquest acord a totes les parts signatàries per a la seva 
constància prèvia a la signatura del Conveni. 
 
 
11. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En primer lloc el president informa de l’assistència del Consell Comarcal a la Fira 
Internacional de Turisme de Madrid (FITUR) on es va presentar un nou fulletó de 
difusió turística de la comarca seguint el lema Els Colors del Pirineu i que va tenir 
molt èxit i així mateix el posa a disposició de tots els ajuntaments de la comarca que 
el vulguin tenir pel públic. 
 
A continuació explica que aquest matí s’ha celebrat una reunió del Consell 
d’Alcaldes i que el seu president el Sr. Miquel Mas, alcalde del Pont de Bar, ha 
dimitit i havent-se votat per un nou president ha resultat escollit el Sr. Daniel Camps, 
alcalde de la Vansa i Fòrnols. 
 
Informa que al Consell d’Alcaldes s’ha parlar del tema de la gossera comarcal i del 
fet que s’està parlant també amb el Consell de la Cerdanya per veure si es pot fer 
conjuntament per fer més sostenible la gestió econòmica d’aquest servei. 
 
A continuació informa els consellers comarcal i a tots els presents de la mort del Sr. 
Josep Lluís Ferrer, marit de la Sra. Patricia Ramírez, funcionària del Consell 
Comarcal des de fa molts anys, i s’acorda transmetre-li el condol del Ple. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i demana que la reunió informativa sobre 
telecomunicacions sigui oberta i clara. 
 
El Sr. Fierro explica que està previts fer-la per alcaldes de la comarca i consellers 
comarcals. 
 
 
 



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 s’ha estés en paper timbrat núm. 695982-C al núm. 
695987-C, i comprèn un total de 5 folis, numerats del 3 al 14. 
 
La Seu d’Urgell, 16 d’abril de 2004 
 
La secretària accidental 
 


