
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 d’abril de 2004 
Durada: de 21.00 h a  21,35 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 

Hi assisteixen: 

- Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer, qui actua de president 
- 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.  Eduard Vives i Espuga, conseller 
- Sr. Jordi Mas i Bentanachs, 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: 

- Antonio Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
- Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Antoni Capdevila Tarradelles, Ribera de l’Urgellet 
 
Excusen la seva assistència 

- Sr.  Ventura Roca Martí , president  
- Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
- Sr.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
 
 
 



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

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

2. Aprovació del projecte d’obres “Arranjament del camí rural d’Arfa, tram 2”. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

3. Acord de modificació dels Estatuts de la Fundació Vescomtat de Castellbò. 
4. Acord de modificació dels Estatuts de la Fundació Paleontologia i Entorn i de la 

dotació fundacional inicial. 
5. Acords sobre les sol·licituds de declaracions de béns culturals d’interès local. 
6. Aprovació del Conveni amb la fundació Territori i Paisatge per l’execució del 

projecte “Posada en funcionament dels jaciments paleontològics del municipi 
de Coll de Nargó". 

7. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Departament d’Ensenyament 
per l’organització del 2n. Congrés de Multiculturalitat i Ciutadania. 

8. Acord de modificació del Reglament d’ús del Telecentre comarcal. 
9. Suport a la sol·licitud d’Omnium Cultural per a l’organització de la Nit de Santa 

Llúcia 2006. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

10. Aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’associació ASPID 
pel Servei d’intermediació laboral per a discapacitats. 

11. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
 
Punt inclos per urgència 
 
12. Moció pels 25 anys d’ajuntaments democràtics. 
 
13. Informes de Presidència. 
14. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aproven les actes de les sessions anteriors. 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
2. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
RURAL D’ARFA: TRAM 2 
 
El Sr. Bentanachs, president de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient 
presenta el projecte d’obres. 
 
 
 



El Sr. Isern del Grup de Progrés del Pirineu pregunta si hi ha les cessions de 
terrenys. També comenta que a la part del camí que dóna prop del riu, i vist com 
s’ha fet el primer tram, s’hi hauria de posar mes protecció i millorar-ne la 
senyalització. També pregunta si l’Ajuntament ha de donar el seu vist i plau. 
 
Pel que fa a la cessió de terrenys, el Sr. Bentanachs respon que hi ha un document 
de la secretària de l’Ajuntament que ho acredita i per tant sembla que si. Pel que fa 
a les tanques i a la senyalització comenta que això es va dir a la Comissió i que es 
mirarà. Pel que fa al vistiplau de l’Ajuntament al projecte, el Sr. Bentanachs respon 
que si. 
 
Acord: 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics comarcals 
 

Títol Import 
Arranjament del camí ral d’Arfa a la Seu d’Urgell: Tram 2 del pk 
2,400 a pk 3,600. 

278.234,89.- 

 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de 30 de 
març. 
 
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 Arranjament del camí ral d’Arfa a la Seu 
d’Urgell. Tram 2, del pk 2,400 a pk 3,600, que té un import de pressupost per 
contracte de dos-cents setanta-vuit mil dos-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-
nou cèntims (278.234,89 €), 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 (Ribera d’Urgellet) 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 Ribera d’Urgellet per a la cessió dels 
terrenys afectats i obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
3. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ VESCOMTAT DE 
CASTELLBÒ 
 
 
 



El Ple del dia 12 de febrer d’enguany va aprovar els Estatuts per a la constitució 
d’una fundació privada titulada Fundació Vescomtat de Castellbó amb 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) 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.  
 
S’ha exposat el públic a través dels anuncis corresponents al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província així com al taulell 
d’anuncis comarcal. 
 
S’ha tramés el text dels Estatuts aprovats inicialment a la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat i els serveis jurídics 
d’aquesta Direcció General han tramès un informe amb algunes observacions per a 
aclarir o modificar els Estatuts. 
 
Vista l’aplicació per analogia de les societat mercantils que es regulen en els articles 
264 i següents del 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. 
 
Atès que les modificacions proposades no són substancials i per tant no requereixen 
nova exposició pública,  
 
Se sotmet la proposta a votació, i, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació dels estatuts en els següents articles: 
 

 Fer constar explícitament al nom de la Fundació el següent: Vescomtat de 
Castellbò, fundació privada. 

 Art. 6, paràgraf tercer: Afegir “sense perjudici del que disposi la legislació 
de règim local” 

 Art. 7, apartat c): Afegir “sense perjudici del que disposi la legislació de 
règim local” 

 Article 22: Substituir la frase final per la següent: “El primer exercici 
econòmic començarà en la mateixa data d’atorgament de la Carta 
Fundacional i finalitzarà el 31 de desembre següent.” 

 Article 23.2: Afegir “Un cop aprovats els comptes s’hauran de presentar al 
Protectorat en el termini indicat a l’article 31 de la mateixa Llei.” 

 
Segon. Aprovar definitivament els Estatuts presentats per a la creació de la 
Fundació Vescomtat de Castellbò amb la inclusió de les modificacions que consten 
a l’acord primer i 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. 
 
Tercer. 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. 
 
 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ 
PALEONTOLOGIA I ENTORN, I AUGMENT DE LA DOTACIÓ FUNDACIONAL 
 
El Ple del dia 18 de desembre de 2003 va aprovar els Estatuts de la Fundació 
Paleontologia i Entorn amb l’Ajuntament de Coll de Nargó i ADAU (associació sense 
ànim de lucre Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell) amb l’objecte de contribuir a 
l’estudi, la conservació i la promoció dels jaciments paleontològics de Coll de Nargó i 
d’aquells que es podessin localitzar a la resta de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
S’ha exposat el públic a través dels anuncis corresponents al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província així com al taulell 
d’anuncis comarcal. 
 
S’ha tramés el text dels Estatuts aprovats inicialment a la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat i els serveis jurídics 
d’aquesta Direcció General han tramès un informe amb algunes observacions per a 
aclarir o modificar els Estatuts. 
 
La dotació fundacional inicial es va preveure en 3.000 euros que eren aportats a 
parts iguals per totes les parts fundacionals. S’ha analitzat aquesta aportació i 
havent-se trobat insuficient es preveu augmentar la dotació per part de tots els 
fundadors en el doble del disposat inicialment per tal d’arribar a un total de 6.000, 
amb aportacions igual de 2.000 € cadascú. 
 
Vista l’aplicació per analogia de les societat mercantils que es regulen en els articles 
264 i següents del 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, 
 
Atès que les modificacions proposades no són substancials i per tant no requereixen 
nova exposició pública,  
 
Se sotmet la proposta a votació, i, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació dels Estatuts en els següents articles: 
 

 Fer constar explícitament al nom de la Fundació el següent: Paleontologia i 
Entorn, fundació privada. 

 Art. 6, paràgraf tercer: Afegir “sense perjudici del que disposi la legislació 
de règim local” 



 Art. 7, apartat c): Afegir “sense perjudici del que disposi la legislació de 
règim local” 

 Article 22: Substituir la frase final per la següent: “El primer exercici 
econòmic començarà en la mateixa data d’atorgament de la Carta 
Fundacional i finalitzarà el 31 de desembre següent.” 

 Article 23.2: Afegir “Un cop aprovats els comptes s’hauran de presentar al 
Protectorat en el termini indicat a l’article 31 de la mateixa Llei.” 

 
Segon. Aprovar definitivament els Estatuts presentats per a la creació de la 
Fundació Paleontologia i Entorn amb la inclusió de les modificacions que consten a 
l’acord primer i amb els objectius indicats als antecedents i que consten als Estatuts, 
essent fundadors de la mateixa amb l’Ajuntament de Coll de Nargó i l’Associació 
sense ànim de lucre Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell. 
 
Tercer. Augmentar la dotació fundacional inicial a aportar pel Consell Comarcal en 
1.000 € (mil euros), fent un total d’aportació comarcal de 2.000 € (dos mil euros). 
 
Quart. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Coll de Nargó i a l’Associació sense 
ànim de lucre Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell per a la seva deguda constància 
als efectes de la tramitació que correspongui fer a cada un d’ells. 
 
 
5. ACORDS SOBRE SOL·LICITUDS DE DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS 
D’INTERÈS LOCAL 
 
5.1. SANT ANDREU D’OLIANA                                         Núm. exp.: BCL 01/2004 
 
L'Ajuntament d’Oliana ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Andreu, situada al nucli d’Oliana. 
 
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 un temple amb 
un llenguatge constructiu de marcada tradició medieval (gòtica) amb la introducció 
del nou llenguatge barroc a la façana i a la torre del qual, segurament, n’és 
l’exemple més representatiu de la comarca. 
 
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 Andreu d’Oliana. 
 



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 d’Oliana i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
5.2. SANT ESTEVE DE LA GUÀRDIA                               Núm. exp:. BCL 02/2004 
 
L'Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares ha sol·licitat la declaració 
de bé cultural d'interès local de l’església Sant Esteve, situada al nucli de la Guàrdia 
(municipi de Valls d’Aguilar) 
 
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 un temple 
romànic pertanyent a un moment avançat d’aquest estil en què s’utilitza l’arc apuntat 
tal com es troba a l’obertura presbiterial, així com la conservació d’unes pintures 
murals a la conca absidial del temple. 
 
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 la Guàrdia. 
 
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 la Guàrdia d’Ares, 
a l’Ajuntament de Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
5.3. SANTA ELENA DE TREJUVELL                                Núm. exp:. BCL 03/2004 
 
L'Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares ha sol·licitat la declaració 
de bé cultural d'interès local de l’església de Santa Elena de Trejuvell, situada al 
nucli de Trejuvell (municipi de Valls d’Aguilar) 
 
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 un temple de 
sòbria arquitectura romànica pirinenca anterior a l’any 1000. 



 
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 Elena de Trejuvell. 
 
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 la Guàrdia d’Ares, 
a l’ Ajuntament de Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
5.4. SANT JULIÀ DE TAUS                                                 Núm. exp:. BCL 05/2004 
 
L'Entitat Municipal Descentralitzada de Taús ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local de l’església Sant Julià, situada al nucli de Taús (municipi de Valls 
d’Aguilar) 
 
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 la seva arquitectura barroca 
d’àmbit rural de la comarca (S. XVII i XVIII) amb la nau més ample i cor en alt als 
peus de l’edifici. 
 
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 Julià de Taús. 
 
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 Taús, a 
l’Ajuntament de Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 



 
 
5.5. SANT MARTÍ DE TAUS                                               Núm. exp:. BCL 06/2004 
 
L'Entitat Municipal Descentralitzada de Taús ha sol·licitat la declaració de bé cultural 
d'interès local de l’església Sant Martí de Taús, situada als afores del poble de Taús 
(municipi de Valls d’Aguilar) 
 
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 la persistència de línies 
romàniques molt pures poc alterades per reformes posteriors que s’ha circumscrit al 
canvi de lloc de la porta d’entrada mantenint-se un llenguatge propi del segle XII. 
 
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 Taús. 
 
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 Taús, a 
l’Ajuntament de Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
5.6. SANTA MARIA DE LES PECES D’ALÀS                    Núm. exp.: BCL 10/2004 
 
L'Ajuntament d’Alàs i Cerc ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església Santa Maria de les Peces, situada als afores del poble d’Alàs. 
 
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 romànica pels seus valors 
singulars en la conservació del campanar de torre adossat, entre d’altres. També 
ressalta la conservació d’una talla de la Mare de Déu de factura medieval amb 
policromia i sobredaurada, que actualment es conserva al poble d’Alàs. 
 
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 de les Peces i 
la talla de la Mare de Deu. 
 
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 d’Alàs i Cerc i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
5.7. SANTA EULALIA D’ESPAEN                                         Núm. exp.: BCL 4/2004 
 
L’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares ha sol·licitat la declaració 
de bé cultural d'interès local de l’església Santa Eulàlia d’Espaen, situada a la part 
inferior del poble d’Espaen (municipi de Valls d’Aguilar) 
 
Consta a l'expedient l'informe desfavorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal, en el destaca el fet que no és una església amb trets 
estilístics definits, que no consta rellevància històrica vinculada a l’edifici, que no 
existeixien elements mobles vinculats de valor estilístic singular i que no es un edifici 
amb característiques urbanes singulars per la seva ubicació. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
desfavorablement. 
 
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. Desestimar la petició de declaració bé cultural d'interès local l’església de 
Santa Eulàlia d’Espaén de l’EMD de la Guàrdia d’Ares. 
 
Segon. Notificar l’acord a l’EMD de la Guàrdia d’Ares, a l’Ajuntament de les Valls 
d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell per a la seva constància. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE PER 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “POSADA EN FUNCIONAMENT DELS JACIMENTS 
PALEONTOLÒGICS DEL MUNICIPI DE COLL DE NARGÓ". 

Núm. exp. CV-03/2004-FUN 
 



El Consell Comarcal, en la convocatòria 2004 d’ajuts a projectes mediambientals de 
la Fundació Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya, va demanar subvenció per a 
diversos projectes dels quals han resolt favorablement el de “Posada en 
funcionament dels jaciments paleontològics del municipi de Coll de Nargó” amb un 
import de 10.000 €. 
 
Per tal d’instrumentar aquest ajut és necessari signar un conveni de col·laboració i 
per tant, sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents, 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge 
regulador del règim regulador dels drets i obligacions derivats de la concessió de 
l’ajut per al projecte “Posada en funcionament dels jaciments paleontològics del 
municipi de Coll de Nargó”. 
 
Segon. Trametre aquest acord amb el conveni degudament signat a la Fundació. 
 
 
7. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL I EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT PER L’ORGANITZACIÓ DEL 2n. CONGRÉS DE MULTICULTU-
RALITAT I CIUTADANIA                Núm. expd. CV- 04/2004-AJU 
 
Per part de l’Ajuntament de la Seu, el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Urgell i 
el Consell Comarcal es vol organitzar el 2n. Congrés de Multiculturalitat i Ciutadania 
amb l’objectiu de prosseguir amb el treball de reflexió i anàlisi del fet intercultural des 
de diferents àmbits (escola, família, societat) donant continuïtat al 1r. Congrés que va 
tenir lloc a la Seu d’Urgell durant la primavera del 2003. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la Informació va informar 
favorablement el primer esborrany del Conveni. 
 
Mancant algunes qüestions per concretar, tenint en compte la data del proper plenari i 
tenint en compte també la conveniència d’agilitar el tràmit d’aprovació es proposa la 
delegació a la Comissió de Govern de l’aprovació del Conveni. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Delegar a la Comissió de Govern la competència necessària per aprovar el 
Conveni que ha de regular les relacions entre les entitats organitzadors, el seu règim 
econòmic i l’aportació màxima del Consell Comarcal. 
 
Segon. Autoritzar expressament al president del Consell per a la signatura del 
conveni i altra documentació que se’n derivi, un cop aprovat. 
 
 
8. ACORD DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DEL TELECENTRE 
COMARCAL            Núm. expd. OR-TEL-01/2004 
 
El Ple de 14 de febrer de 2002 va delegar a la Comissió de Govern les competències 
per a l’aprovació inicial del primer reglament d’ús del telecentre comarcal, que va 
publicar-se al BOP de 30 d’abril de 2002 i és vigent des d’aleshores. 
 



En aquests dos anys d’aplicació del reglament s’han detectat la necessitat i 
conveniència de modificar-lo per tal de concretar algunes prohibicions i per millorar 
algunes coses del règim sancionador amb la proposta següent: 

Article 4: Usuaris 

Afegir al punt 1 del paràgraf 1 la següent frase: que s’acreditarà amb l’aportació del 
Document Nacional d’Identitat o altre document que legalment acrediti la 
personalitat de l’usuari o usuària. 

Art. 4 Punt 2. Suprimir la referència UOC a la tipologia d’usuaris 

Article 6: Prohibicions    

1. Punt 9 afegir: racisme, xenofòbia, nazisme i qualsevol contingut que atempti 
contra els drets humans.  

2. Afegir un punt 10 Parlar per telèfon mòbil. 

Article 7: Horari: Modificar el redactat complet que serà el següent: 

L'horari d'obertura al públic del Telecentre comarcal serà inicialment el següent: 
 

o De dilluns a divendres: de 9 h a 14 h i de 17 h a 20 h. 
 

o Dissabtes: de 11 h a 14 h i de 17 h a 20 h. 
 
Els horaris de l’aula per a ús de formació es determinarà sota petició dels cursos a 
realitzar-hi. 
 
Aquest horari es pot modificar per Resolució de Gerència. 

Article 8: Usos 

Incloure un paràgraf al final 

Per a l’assignació de llocs de connexió es tindrà en compte l’ús concret que l’usuari 
manifesta que ha de fer, tenint preferència la connexió als espais dissenyats per a 
cada tipus d’ús (teletreball, Capi, estudiants i aula de formació). 

Article 9: Funcions del responsable  

Afegir aquesta frase al final de l’últim paràgraf: 
El responsable del Telecentre és l’encarregat de controlar el correcte ús per part 
dels usuaris, dels recursos del Telecentre i és qui pot exercici la facultat inspectora i 
l’acció investigadora que inclou la possibilitat de veure i conèixer els registres de 
connexió a internet del usuaris per determinar els usos no permesos i per poder 
iniciar, si s’escau, el procediment sancionador d’ofici per part de la Gerència. 

Article 11:  Infraccions 

Modificar el punt 9  d’infraccions molt greus que es redactarà tal com segueix. 

9. Accedir a pàgines web amb continguts pornogràfics o d’apologia del 
terrorisme, racisme, xenofòbia, nazisme i qualsevol contingut que atempti 
contra els drets humans.  

 
 



Incloure un punt 7 d’infraccions lleus que es redactarà tal com segueix: 
 

7. Parlar per telèfon mòbil 
 
Article 13: Procediment sancionador 
 
Inloure el següent un paràgraf al començament 
 
Previ a l’inici del procediment sancionador, i com a mesura de foment del bon ús i de 
les bones pràctiques de convivència, el responsable i personal adscrit al telecentre 
que detecti qualsevol infracció podrà fer aquells avisos i accions de caràcter 
conciliador que es creguin convenients per corregir el mal ús detectat, donant-ne 
compte a la Gerència comarcal. 
 
Afegir la següent frase al primer pas del procediment sancionador 
 

 Cas que el denunciat o denunciant sigui una persona menor d’edat es 
notificarà l’incoació de l’expedient i tot allò que se’n derivi al tutor o tutora 
legal, el qual tindrà la condició d’interessat i de responsable en el seu cas.  

 
 
La Comissió informativa de Promoció, Cultura i Societat de la Informació n’ha informat 
favorablement, i per tant, 
 
Vist l’establert als article 236, 247 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 i els articles 60 
i següents, 136 i 164 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’ús del telecentre comarcal. 
 
Segon. Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 30 dies 
mitjançant publicació al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin 
presentar al·legacions i suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin es 
considerarà definitivament aprovat i es procedirà a la seva publicació definitiva. 
 
 
9. SUPORT A LA SOL·LICITUD D’OMNIUM CULTURAL PER A L’ORGANITZACIÓ 
DE LA NIT DE SANTA LLÚCIA 2006          Núm. exp.: PR-01/2004-DIV 

 
La delegació comarcal de la institució Òmnium Cultural que cada any organitza la 
festa literària de la Nit de Santa Llúcia ha demanat l’expressió del suport d’aquest 
Consell Comarcal a la proposta de celebració d’aquest acte a la Seu d’Urgell l’any 
2006. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la Informació ha mostrat el seu acord, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda. 
 



Primer. Manifestar el suport i recolzament del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a la 
iniciativa mostrada per la delegació comarcal d’Òmnium Cultural a l’organització de la 
Nit literària de Santa Llúcia l’any 2006. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’interessat. 
 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL I 
L’ASSOCIACIÓ ASPID                                                     Núm. exp.: CV-06/2004-AJU 
 
Per part de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) s’ha 
proposat la signatura d’un conveni per a dur a terme les accions per la promoció i el 
foment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat a la comarca, amb la 
creació d’un servei d’intermediació laboral. 
 
Vist l’esborrany de Conveni i l’informe favorable de la Comissió informativa de 
Serveis Públics, per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació 
ASPID per endegar programes orientats al compliment de la legislació vigent pel 
que fa al dret al treball i foment de la reinserció laboral de les persones amb 
discapacitat. 
 
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. DECRETS I RESOLUCIONS 
 
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. 86 al 89 de 2003 i dels núms. 1 al 13 del 2004, compresos entre 

els dies 19 de desembre de 2003 i la data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 72 al 75 de 2003 i dels núms. 1 a la 11, compreses entre els 

dies 19 de desembre de 2003 i la data d'avui. 
 
 
Punts inclosos per urgència 
 
Prèvia la seva inclusió per urgència per unanimitat dels 16 consellers presents es 
passa a presentar el punt. 
 
 
12. MOCIO SOBRE ELS 25 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS: 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE ELS 25 ANYS D’AJUNTAMENTS 
DEMOCRÀTICS          Núm. exp.: PR-02/2004- MOC 
 



La commemoració dels 25 anys d’ajuntaments democràtics és un bon motiu per fer 
balanç de la feina feta i, alhora, proposar noves fites per les institucions locals. Els 
ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya afronten una oportunitat única i 
històrica com és la possibilitat de participar directament en l’elaboració del nou 
Estatut de Catalunya. Volem ser partícips del procés d’elaboració del nou Estatut: 
des del diàleg i des del consens. 
  
És l’hora de reflexionar sobre el passat amb la mirada posada en el futur, perquè 
aquests vint-i-cinc anys de democràcia han estat vint-i-cinc anys de transformació. 
El treball conjunt en la política municipalista ha aconseguit crear una xarxa de 
col·laboració, reimpulsant l’activitat municipal, i fent possible, dia a dia, la millora de 
la qualitat de vida dels catalans i catalanes. 
  
És per tot això, i desprès de la constatació durant el segon Congrés de municipis del 
paper actiu cada cop més important del món municipalista pel desenvolupament 
polític, social i econòmic de Catalunya, per unanimitat dels 16 membres presents, 
s’acorda:  
  
Primer. Constatem que el municipalisme democràtic ha demostrat que és una eina 
per a què la ciutadania pugui assolir millors garanties de participació i de qualitat de 
vida, per la qual cosa cal reforçar el seu paper a la nostra societat.  
 
Segon. Els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania. És 
l’administració que rep les inquietuds, les mancances i les necessitats dels 
ciutadans i ciutadanes. En raó d’això, han d’ocupar una posició de primer nivell en 
l’organització política i administrativa del nostre país.  
  
Tercer. Aquests 25 anys demostren que el marc de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya necessita una revisió del seu contingut, sobretot pel que fa referència a 
l’àmbit municipal de competències i finançament dels ens locals.  
 
Quart. Traslladar aquests acords al president de la Generalitat, al president del 
Parlament, als consellers de Governació i de Relacions Institucionals i Participació, 
als alcaldes dels ajuntaments de la comarca i al president de la Diputació de Lleida. 
 
 
13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El Sr. Bresco dóna la paraula al Sr. Fierro, vicepresident del Consell Comarcal i 
president del Consorci Alt Urgell XXI, qui comunica als consellers presents que avui 
i demà hi haurà una representació del grup d’acció local de les comarques del Baldo 
i la Lessinia, prop de Verona, de la regió del Véneto italià que visitarà la nostra 
comarca donat que dins el programa Leader Plus s’ha iniciat un projecte de 
cooperació transnacional dels dos grups d’acció local atesa la similitud en temes 
econòmics i geoestratègics, tenint en compte que la nostra comarca és propera a 
una zona amb un gran atractiu turístic com Andorra i ells són una zona rural molt a 
prop del llac del Garda que és un pol d’atracció turística important. Es pretenen 
crear sinèrgies amb aquesta zona del país d’Itàlia que donin impuls al 
desenvolupament. Pel que fa al finançament es fa constar que les dotacions per a 
cooperació no menystenent els fons previstos per a les ajudes a les iniciatives 
d’inversió privada de la comarca, doncs aquests diners són específics per a 
cooperació i si no es fan aquests programes es perd el finançament. 



 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el Sr. Mas del grup del Progrés del Pirineu i manifesta que farà 
dos precs i una consideració. 
 
Pel que fa a la consideració vol manifestar que, vist aquest Ple que s’ha fet en 
temps rècord i, vist el seu contingut no considera que n’hi hagi cap de potent i vol 
posar de relleu que fora bo empènyer perquè els plenaris tinguessin més contingut, i 
si no, almenys, que hi hagués més debat entre els ajuntaments i els grups polítics 
presents sobretot tenint en compte que hi ha alcaldes que venen de lluny, els quals 
fins i tot haurien d’estar a la taula. Anuncia que pel proper plenari presentaran una 
proposta constructiva i de futur. 
 
El Sr. Mas passa a fer el primer prec que qualifica de molt formal i de simbòlic en el 
sentit que, si no s’ha fet encara, es trameti un escrit a la Delegació Territorial del 
Govern de la Generalitat de Catalunya perquè ens enviïn la imatge oficial del nou 
president de la Generalitat per tal que pugui ser col·locada en lloc preferent tal i com 
abans hi havia hagut la del president Pujol, per tant demana que s’acordi que es 
sol·liciti l’enviament d’aquesta imatge. 
 
A continuació fa el segon prec que es motiva en la preocupació expressada per 
l’alcalde del Pont de Bar al Conseller de Medi Ambient i Habitatge a la seva última 
visita a la comarca en relació a la destrossa i a la barbaritat que s’està fent a les 
obres de la Mini central hidroelèctrica del Pont de Bar i en concret a les seves feixes 
de vinyes centenàries que també son patrimoni cultural. Demana que el Consell 
Comarcal prengui part en l’assumpte en veure la petició de l’alcalde del Pont de Bar. 
Així mateix demana que es plantegi la declaració de bé cultural d’interès local 
d’aquestes vinyes. 
 
El Sr. Brescó, qui actua de president, respon i en referència al primer prec diu que 
no s’ha demanat però que es farà perquè el president de la Generalitat de Catalunya 
mereix estar al seu lloc. 
 
En referència al segon prec explica que s’han reunit amb el conseller de Medi 
Ambient i que aquest és un tema complex. Fa esment al fet que les competències 
per llicències i demés són de caràcter municipal. Tot i així manifesta que posaran fil 
a l’agulla en aquest tema. 
 
El Sr. Mas diu que en relació a aquest últim prec es podria fer arribar una queixa a la 
Delegació Territorial del Govern, del Departament de Medi Ambient i del 
Departament d’Indústria. 
 
El Sr. Brescó recull el prec i afirma que es farà. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Brescó i en referència a la consideració primera feta 
abans dels precs vol dir-li que no es bo fer valoracions a la lleugera ja que ell sap 
prou que els temes s’han treballat abans i discutit a les comissions informatives, tot i 
que qualsevol impuls es considerarà benvingut. 
 
El Sr. Mas respon que li consta que els temes es treballen abans i que els 
funcionaris de la casa treballen bé i amb interès però no s’ha de manipular el que ell 



diu ja que la seva reflexió anava en el sentit que si hi ha Ple cada dos mesos i 
aquest és l’òrgan més important del Consell hi hauria d’haver un altre tipus de debat. 
 
A continuació demana la paraula la Sra. Vidal i pregunta per la reunió que es va dir 
que es faria per explicar el tema de les telecomunicacions. 
 
Respon el Sr. Fierro, vicepresident, i reconeix la seva responsabilitat en què no 
s’hagi fet encara ja que inicialment s’havia previst de fer conjuntament amb els 
alcaldes i els consellers comarcals en el marc d’un Consell d’Alcaldes i en aquest 
últim no va poder ser a causa de la visita del Delegat Territorial del Govern que es 
va voler entrevistar amb tots els alcaldes. 
 
El Sr. Brescó obre el torn de paraules als alcaldes presents i no sol·licitant-se’n cap, 
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. 695990-C al núm. 
695998-C, i comprèn un total de 9 folis, numerats del 19 al 35. 
 
La Seu d’Urgell, 10 de juny de 2004 
 
La secretària accidental 
 


