
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 10 de juny de 2004 
Durada: de 21.00 h a  22.10 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 

Hi assisteixen: 

- Sr.  Ventura Roca Martí , president  
- Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
- 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 
 
- Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

També hi són presents: 

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

Alcaldes presents: 

- Antonio Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Josep Marquès Castany, alcalde de Cabó 
- Josep Miquel Duró Batalla, alcalde de Coll de Nargó 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
 
Excusen la seva assistència: 

- Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
- Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
- Sr. Josep Canal March, conseller  



Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Aprovació del 4t Conveni de personal laboral i pactes de funcionaris. 
3. Creació de la Comissió de Coordinació. 
4. Aprovació del pagament per indemnitzacions i assistències als membres corporatius. 
5. Modificació de les Bases d’execució del pressupost. 
6. Aprovació de convenis amb l’Agència Tributària per la presentació telemàtica de 

declaracions i comunicacions d’IRPF en representació de tercers, i pel subministrament 
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

7. Aprovació de projectes d’obres. 
8. Modificació del Conveni 2003 amb el DPTOP per actuacions a la xarxa de camins. 
9. Creació d’una nova línia de transport a la demanda: Peramola-Oliana. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

10. Conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació sobre l’Alt 
Urgell en Xarxa. 

11. Conveni amb el Centre de Telecomunicacions pel programa Alt Urgell en Xarxa. 
12. Conveni amb la Comunitat Autònoma Castilla - la Mancha per a la promoció turística 

escolar. 
13. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu i la Penya Ciclista Colomina per a la Volta Ciclista a 

Lleida: ratificació del Decret . 
14. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell del Centre BTT la Seu - Alt Urgell, any 2004.  
15. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

16. Acord sobre la gestió del servei de menjadors escolars pel curs 2004/05.  

17. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
18. Moció del grup de CIU sobre l’adhesió del Consell Comarcal a la campanya per un domini 

.CAT per a la comunitat lingüística i cultural catalana. 
19. Informes de Presidència. 

 
Punt inclòs per urgència 

 
20. Ratificació del Decret 21/2004 d’aprovació d’una addenda al conveni amb el Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques per actuacions de muntanya, any 2002. 
21. Incorporació de romanents de crèdit. 
22. Pressa de coneixement i dimissió d’un conseller. 
23. 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. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
2. APROVACIÓ DEL 4T CONVENI DE PERSONAL LABORAL I PACTES DE FUNCIONARIS 
 
El Sr. Brescó, vicepresident del Consell Comarcal i president de la Comissió de Governació i 
Finances fa un resum de les modificacions que des de finals de l’any 2003, primer any de 
vigència del 3r Conveni col·lectiu, i el que portem d’any 2004, s’han anat introduint gràcies a 
l’esforç negociador d’ambdues parts i a la voluntat de millorar les condicions laborals dels 
treballadors de la corporació. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del Grup del PSC-Progrés i manifesta que s’ha participat en alguna 
reunió i que per part del seu grup s’han aportat reflexions positives que s’han recollit, sobretot 
tenint en compte que els treballadors del Consell Comarcal havien perdut poder adquisitiu. 
 
2.1.  IV  CONVENI DE PERSONAL LABORAL 
 
Vist el text refós del 4rt. Conveni col·lectiu de condicions de treball del personal laboral a 
subscriure entre la representació de l’administració comarcal i els representants del personal 
laboral, negociat per la Comissió Paritària. 
 
Atès que el text que avui es presenta per la seva l’aprovació ha estat informat favorablement 
per la Comissió de Governació i Finances.  
 
Sotmès a votació, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,  
 
Pimer. Aprovar el 4r. Conveni col·lectiu del personal laboral d’aquesta corporació que ha de 
regir durant l’any 2004 i fins el 31 de desembre de 2007, si no hi ha denúncia prèvia i sense 
perjudici de la pròrroga o pròrrogues que poguessin establir-se. 
 
Segon. Fer-ne la deguda publicitat amb la signatura de l’assabentat de tots els treballadors del 
Consell Comarcal. 
 
2.2. II PACTES DE FUNCIONARIS 
 
Es presenta el text dels 2ns. Pactes de funcionaris del Consell Comarcal que són bàsicament 
una translació per als funcionaris d’allò que els hi és d’aplicació del 4t Conveni pel personal 
laboral, amb algunes peculiaritats. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda, 
 
Pimer. Aprovar els 2ns. Pactes de funcionaris d’aquesta corporació que ha de regir durant l’any 
2004 i fins al 31 de desembre de 2007 si no hi ha denúncia prèvia. 
 
Segon. Trametre el text per fer-ne la deguda publicitat a tots els funcionaris del Consell 
Comarcal per la constància del seu assabentat. 
 



 
3. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ 
 
Exposició i debat : 
 
El Sr. Brescó presenta la necessitat i conveniència de crear una Comissió de Coordinació per tal 
d’endreçar i formalitzar de la manera que els hi correspon les reunions que es venen fent cada 
dimecres per part de l’equip de Govern. Tenint en compte que la Comissió de Govern és oberta a 
tots els grups és més clara la necessitat de crear aquesta Comissió de caràcter deliberant que 
serveix per coordinar l’acció de govern. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i posa de relleu que la creació d’aquesta Comissió en el fondo arranca 
de fa més anys en què els vicepresidents tenien unes retribucions no aprovades la qual cosa 
s’havia denunciar com a sistema de cobrar sense acord plenari no regular i que s’havia de 
regularitzar. Si els vicepresidents havien de tenir una compensació s’hauria d’acordar una 
indemnització pel fet de ser vicepresident i no crear una nova Comissió que només és 
deliberativa. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Mas i diu que la Llei amb caràcter general diu quins són els 
diferents òrgans informatius per deliberar i inclou la Comissió de Govern. Així mateix la Llei de 
creació dels consells comarcals preveu la figura del gerent que és qui porta la major part de la 
gestió i ha d’assegurar la coordinació. La institucionalització de la Comissió de Coordinació es fa 
per donar cobertura legal al que es cobrava de forma dubtosa. Per part del seu grup preferirien 
que s’establís una indemnització clara pels vicepresidents ja que fer-ho amb la creació d’una 
comissió on no hi poden participar els altres no els agrada i per tant anuncien el seu vot en 
contra. 
 
Respon el Sr. Brescó i lamenta el vot contrari perquè el que es vol formalitzar són les reunions 
que cada setmana es fan i donat que no hi ha cap membre de l’equip de govern alliberat de la 
seva feina per dedicar-se al Consell Comarcal es considera que pel seu bon funcionament s’ha 
de fer aquesta reunió setmanal, i no és cap subterfugi. Fa esment que el fet d’assistir a les 
reunions pels consellers que són de la Seu potser no és tant complicat, però pels que són de fora 
de la capital és més costós. No es pretén ni es vol establir un sou sinó simplement fixar unes 
indemnitzacions. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Brescó i en referència als cobraments no regulars esmentats pel 
Sr. Mas manifesta i vol deixar molt clar que aquest equip de govern no ha cobrat res fora de 
l’establert legalment i en aquesta afirmació vol ser molt categòric doncs no s’ha rebut ni un cèntim 
d’Euro tot i que cada dimecres s’han reunit per coordinar-se. Afirma que es fa poc favor dient que 
es reben diners il·legalment no aprovats pel Ple d’aquest Consell quan és del tot comprovable 
que no s’ha cobrat res fora del que es pot cobrar. 
 
El Sr. Mas respon que els darrers anys era així i que potser en aquest cas concret el canvi s’ha 
visualitzat i s’ha buscat una manera concreta per fer-ho. Insisteix en que la Llei del 87 de creació 
dels consells comarcals crea la figura del gerent i la pensa tenint en compte que els 
representants polítics no tindrien retribució. 
 
El Sr. Brescó respon que les indemnització no són retribucions ni tenen el mateix rang que els 
sous. 



Acord :  
 
Es considera la conveniència de constituir un Comissió de Coordinació de caràcter 
exclusivament deliberant amb funcions de coordinació i seguiments dels assumptes tractats o 
que s’hagin de tractar en òrgans col·legiats resolutius, per la planificació i establiment 
d’objectius i estratègies i per assistir als òrgans unipersonal de govern, i de la què formaran 
part el president i els vicepresidents. 
 
A aquesta Comissió hi podran assistir els assessors de Presidència, els funcionaris i 
treballadors dels Consell comarcal quan siguin convidats per a la informació sobre assumptes i 
expedients que siguin requerits. 
 
L’article 12.3 del text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que el Ple pot complementar l’organització 
comarcal bàsica mitjançant acord de Ple i d’acord amb la legislació de règim local. 
 
L’article 48.2 f) i el 49 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableixen que els ajuntament, i per analogia i 
remissió de la legislació sobre règim comarcal els consells comarcals, poden, en l’exercici de la 
seva autonomia organitzativa, crear òrgans complementaris. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb els 10 vots a favor dels membres dels 
grups de CIU i d’ERC i els 6 vots en contra del grup del PSC-Progrés, s’acorda 
 
Primer. Constituir una comissió de treball i estudi que s’anomenarà Comissió de Coordinació, 
de caràcter exclusivament deliberant. 
 
Segon. Designar els membres d’aquesta Comissió en les següents persones: el president del 
Consell i els vicepresidents. 
 
Tercer. Posar de manifest que hi podran assistir els assessors de Presidència i aquelles altres 
persones, funcionaris o treballadors del Consell Comarcal o altres assessors externs, que es 
requereixin per a assumptes concrets. 
 
Quart. Fixar el règim de funcionament d’aquesta Comissió en una sessió setmanal amb 
assistència del gerent que tindrà les funcions de secretari als efectes de consignar els 
assistents i el assumptes deliberats. 
 
Cinquè. Publicar aquest acord al BOP i al taulell d’anuncis comarcal. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PAGAMENT PER INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS 
MEMBRES CORPORATIUS 
 
Exposició i debat  
 
El Sr. Brescó presenta la modificació prevista de les indemnitzacions i pagament d’assistències 
als membres corporatius que és una actualització del que es venia pagant amb un arrodoniment. 
Explica que s’ha volgut fixar un topall màxim de 600 € per evitar que es puguin rebre el que 



semblarien sous encoberts per acumulació d’actes, alhora que serveix per acotar la despesa de 
cara a què no s’escapin les finances comarcals. 
 
El Sr. Mas demana si es poden tenir a la vora les xifres del que es cobrava abans. 
 
El Sr. Brescó respon que per assistències al Ple es cobrava 33,61 € i tot es pagava al mateix 
preu. Ara s’ha volgut diferenciar els òrgans i les assistències a òrgans resolutius es pagarien una 
mica més. 
 
El Sr. Mas pregunta si la limitació dels 600 € que es troba a l’apartat c) és només per les 
assistències als actes d’aquest apartat o si és acumulatiu a tots els actes, i demana que en el cas 
que sigui acumulatiu a totes les assistències es posi en un lloc separat. 
 
El Sr. Brescó passa la paraula al Sr. Porta, gerent, per tal que ho contesti tècnicament. 
 
El Sr. Porta respon que d’entrada és acumulatiu per l’apartat c). 
 
El Sr. Mas manifesta que ara repetiria les argumentacions i no cal, i suggereix que es repensi 
aquesta acumulació. 
 
El Sr. Brescó manifesta que ell entén que el límit d’acumulació és el màxim de totes les 
compensacions i diu per tant es passarà el redactat al final de tot en un apartat nou. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i en quan a l’increment dels imports explica que de 33 a 35 € ho entén 
molt bé, però que de 33 a 40 és un 20 % d’increment que no comparteixen, i estèticament fer-ho 
el mateix dia que s’aprova el conveni de personal no li sembla bé. 
 
El Sr. Brescó recorda que aquests augment no és tant si es té en compte que no s’havia tocat 
des de que es van aprovar per primer cop. 
 
El Sr. Fierro diu que tal com estava pagada la gent de l’Ajuntament quan ell hi manava encara ho 
entén menys. 
 
El Sr. Mas diu que els treballadors del Consell, com els de tot arreu, s’ho mereixen tot. Quan a la 
proposta diu que estan d’acord amb l’increment de fins a 35 € però la de fins a 40 € pels òrgans 
del Ple i Comissions representa un 20 % d’increment i els hi sembla un percentatge d’augment 
massa elevat. 
 
El Sr. Brescó recorda que la votació és única. 
 
El Sr. Mas manifesta que en aquest cas el seu vot serà contrari fent constar en aquest moment 
que si només s’incrementés a 35 totes les assistències hi votaria a favor. 
 
Acord: 
 
Amb l’objectiu d’adequar els imports es proposa l’aprovació d’un nou sistema de pagament per 
indemnitzacions per assistència a sessions i altres òrgans col·legiats del Consell Comarcal, amb 
el quadre següent:  
 



Atès el disposat a la Llei 14/2000 de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb els 10 vots a favor dels membres dels 
grups de CIU i d’ERC i els 6 vots en contra del grup del PSC-Progrés, s’acorda 
 
Primer. Establir amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2004 el règim econòmic per 
indemnitzacions per assistències efectives a sessions d’òrgans col·legiats als consellers i 
alcaldes segons el quadre següent: 
 
a) Per assistència a òrgans col·legiats del propi Consell Comarcal: 

- Sessió del Ple   40.00 
o (consellers i alcaldes no consellers) 

- Comissió de Govern  40.00 
- Comissió de Coordinació  40.00  
- Comissions informatives  35.00 
- Consell d’Alcaldes   35.00 
- Junta de Portaveus  35.00 
- Altres òrgans col·legiats  35.00 

 
b) Per assistència a òrgans col·legiats d’altres entitats o organismes dels quals el Consell 
Comarcal en formi part i no tinguin establert un règim propi d’indemnitzacions: 

- Assistència   35.00 
 
c) Per assistència, en representació de la corporació comarcal, a actes oficials i/o reunions de 
treball amb diferents entitats o organismes oficials: 

- Assistència   35.00 
 
d) L'assistència a tribunals d'oposicions i concursos es regularà per l’establert a la normativa de 
caràcter general (RD 462/02 de 24 de maig). 
 
e) Pel cas que es percebessin indemnitzacions per diversos conceptes d’aquest quadre s’estableix 
un màxim de 600,00 € mensuals per conseller. 
 
Segon. Publicar aquest acord al BOP i al taulell d’anuncis comarcal. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
Per tal que els acords anteriors estiguin convenientment recollits a les bases d’execució del 
pressupost es fa del tot necessari aprovar-ne la seva modificació, i la base concreta a modificar 
és la base 29. 
 
Havent-se informat favorablement a la Comissió de Governació i Finances, 
 
Atès el disposat a l’article 168 de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
 
Sotmetent-se la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 



Primer. Aprovar la modificació de la base 29 de les d’execució del pressupost. 
 
Segon. Exposar al públic aquest acord pel termini de 15 dies fent constar que cas que no es 
presentin al·legacions es considerarà definitivament aprovat. 
 
 
6. APROVACIÓ DE CONVENIS AMB L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PER PRESENTACIÓ 
TELEMÀTICA DE DECLARACIONS I COMUNICACIONS D’IRPF EN REPRESENTACIÓ DE 
TERCERS, I PEL SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES 
ENTITATS LOCALS              Núm. exp. CV-10/2004-EST 
 
Per part de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària del Ministeri d’Hisenda s’ha proposat la 
signatura de tres convenis amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell: 
 
- Conveni per la presentació telemàtica de declaracions d’IRPF en representació de tercers. 
- Conveni pel subministrament d’informació de caràcter tributari a les Entitats locals. 
- Conveni per a l’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptadora de les 

entitats locals. 
 
Sotmetent se la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents,  s’acorda, 
 
Primer. Aprovar l’adhesió íntegra al Conveni subscrit entre l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de presentació 
telemàtica de declaracions i comunicacions de l’impost sobre la renda de les persones físiques 
en representació de terceres persones. 
 
Segon. Aprovar l’adhesió íntegra al Conveni subscrit entre l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament 
d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
 
Tercer. Aprovar l’adhesió íntegra al Conveni subscrit entre l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació 
tributària i col·laboració en la gestió recaptadora de les entitats locals. 
 
Quart. Notificar aquests acords tal com es preveu als convenis d’adhesió per a la seva eficàcia. 
 
Cinquè. Tramitar l’obtenció del certificat d’usuari de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
7. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES 
 
El Sr. Porta presenta els projectes, un dels quals ha estat redactat per l’empresa URBEG, SL 
per encàrrec previ del Consell Comarcal i l’altre ha estat redactat pels mateixos serveis tècnics. 
 
 
 



7.1. ACCES A CORTIUDA     Núm. exp.: AP-04 /2004-PRO 
 
Vist el projecte redactat per l’empresa URBEG SL per encàrrec de consultoria i assistència, 
 

Títol Import 
Arranjament del camí rural d’accés a Cortiuda 571.730,81 € 

Fase 1 150.253,02 € 
Fase 2 249.300,00 € 
Fase 3 172.177,79 € 

 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de 1 de juny. 
 
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 Accés a Cortiuda, que té un import de pressupost per 
contracte de cinc-cents setanta-un mil set-cents trenta euros amb vuitanta-un cèntims 
(571.730,81 €) IVA inclòs, segons les fases descrites. 
 
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 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 Peramola per a la cessió dels terrenys afectats i 
obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents. 
 
 
7.2. ACCES A BELLPUI        Núm. exp.: AP-03 /2004-PRO 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics comarcals. 
 

Títol Import 
Accés nord a Bellpui des de la LV-5134 69.421,15 € 

 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de 1 de juny. 
 
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 Accés nord a Bellpui, que té un import de pressupost 
per contracte de seixanta-nou mil quatre-cents vint-i-un euros amb quinze cèntims (69.421,15 
€) 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 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 Valls d’Aguilar per a la cessió dels terrenys 
afectats i obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents. 
 
 
8. MODIFICACIÓ DEL CONVENI 2003 AMB EL DPTOP PER ACTUACIONS A LA XARXA DE 
CAMINS 
 
El Sr. Porta, gerent presenta les modificacions a sol·licitar al Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques 
 
Pren la paraula la Sra. Guiu i posa de relleu que pel que fa al projecte d’accés a Bellpui hi havia 
inicialment una dotació de 198.000,00 € que ara passa a ser de 69.421,00, i tot i que s’ha 
explicat perquè són els canvis manifesta la seva preocupació per si es faran o no els accessos 
a Taús i a Trejuvell que ara no hi són. Demana i manifesta la seva confiança en què es facin 
quan sigui possible. 
 
El president respon que amb aquests accessos hi ha un compromís de fer-los quan es pugui 
durant aquesta legislatura. 
 
Acord : 
 
El mes de juliol de 2003 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. El Ple de 9 d’octubre de 2003 va aprovar una primera 
proposta de modificació d’aquest conveni que no ha estat executada. 
 
Degut a una modificació en els diferents cofinançaments previstos inicialment es proposa fer 
les variacions que consten: 
 
Actuació       Conveni Modificació  
1. Camí rural de Canelles (Fígols i Alinyà)       84.024,17   89.623,60 (1)  
2. Camí rural de les Anoves        198.141,80 232.041,79  
3. Accessos Valls d’Aguilar (Valls d’Aguilar)     198.131,57   69.422,05 
4. Manteniment de camins       30.562,50  
5. Soteig del Camí rural de Sant Joan de l’Erm (Montferrer-Castellbó)    90.924,02 (2) 

6. Soteig del camí rural d’accés a l’Arp des de Coll de Port (Tuixén)    28.848,58 
7. Desenvolupament turístic       29.243,81   29.243,81 
8. Desenvolupament local       57.903,19   57.903,19 
      Total ...  598.007,04 598.007,04 
  



(1) Aquesta obra incorpora 80.400,00 € del POIS Consell 2003, i suposa una inversió de 170.023,60 € 
(2) Aquesta obra incorpora 89.375,98 €, segons resolució de 12/09/03 del conseller de DPTOP, i suposa una inversió de 

180.300,00 €. 

 
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 sol·licitud de 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 el puguin tenir en consideració i es pugui procedir a la seva signatura. 
 
 
9. CREACIÓ D’UNA NOVA LÍNIA DE TRANSPORT A LA DEMANDA: PERAMOLA-OLIANA 
 
El Sr. Porta presenta la creació de la nova línia de transport a la demanda. 
 
El Sr. Tordesillas, conseller i alcalde de Peramola, manifesta la seva satisfacció com alcalde 
donat que es cobrirà una necessitat de més de cinquanta persones que esperen aquest servei. 
 
Acord 
 
L’Ajuntament de Peramola va demanar la creació d’una línia de transport a la demanda que 
afavorís el transport setmanal de la gent de Peramola cap a Oliana. 
 
Per part dels tècnics del Consell Comarcal s’ha analitzat i s’ha fet una proposta de servei amb la 
creació d’una nova línia que tindria un total de 14,6 KM. en un sentit i que inclouria els nuclis de 
Peramola, Nuncarga, Tragó i Oliana. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda, 
 
Primer. Crear la línia núm. 18 de transport a la demanda que anirà de Peramola a Oliana 
comprenent els nuclis de Peramola, Nuncarga, Tragó i Oliana dos cops per setmana. 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a tramitar 
l’autorització d’aquesta línia i la seva contractació. 
 
Tercer. Notificar aquest acorda a l’Ajuntament de Peramola i al d’Oliana per tal que manifestin la 
seva conformitat. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
10. CONVENI AMB LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ SOBRE L’ALT URGELL EN XARXA 



 
El Sr. Porta Colom, gerent explica que aquest conveni preveuria la coberta amb LMDS per part 
de l’empresa adjudicatària del concurs per part de la Generalitat de més part del territori però que 
els convenis previstos no han arribat i des de la Secretaria de Telecomunicacions se'ls ha 
informat que hi havia hagut canvis en els serveis jurídics que havien impossibilitat rebre el 
conveni a temps pel Ple i per tant presenta la proposta de delegar a la Comissió de Govern 
l’aprovació d’aquest conveni i del Conveni amb el Centre de telecomunicacions per la instal·lació 
de les torres. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que estan preocupats i interessats per l’Alt Urgell en xarxa i 
que una cosa que volia dir al punt dels precs la posarà de manifest ara. De primer diu que no hi 
ha cap inconvenient en acceptar la delegació de competències per aprovar el conveni a la 
Comissió de Govern, però que li agradaria que d’aquí a final de mes hi hagués una reunió 
informativa amb documentació, que no fos al migdia i no fos una presentació amb periodistes, 
pels consellers que estiguessin interessats en el tema. Fa quatre mesos que es parla que hi ha 
d’haver una reunió doncs es fa difícil tenir-ho tot al cap ja que el projecte de l’Alt Urgell en Xarxa 
amb subvenció FEDER i Territorios Digitales serà el més important que en quatre anys es farà. 
No toca que la reunió d’aquestes característiques es convoqui a 2/4 de 2 del migdia i amb 
periodistes. 
 
El Sr. Bresco respon que el compromís era fer una reunió informativa i si hi ha qualsevol persona 
amb dubtes es poden aclarir. Explica que s’han fet força viatges per fer el seguiment, que s’han 
multiplicat el nombre de torres que faran que es doni més servei a una major part de territori i que 
sobretot s’ha de tenir en compte que aquest és un  projecte viu i que hi ha coses que han canviat 
cada setmana. S’està treballant amb esforç perquè la comarca estigui al segle XXI. Manifesta 
que no hi ha cap inconvenient en fer una altra presentació tot i que el compromís ja s’ha complert. 
 
El Sr. Mas accepta que es faci una nova reunió. 
 
Acord  
 
Vista la possibilitat de signar un conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions del 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per a la instal·lació d’equips de 
LMDS 
 
Atès el disposat a l’article 14.2.q) 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, 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern l’aprovació del Conveni amb la Secretaria de 
Telecomunicacions del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació per a la 
instal·lació de nous equips de LMDS per a la transmissió de veu i dades en banda ampla. 
 
 
11. CONVENI AMB EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS PEL PROGRAMA ALT URGELL 
EN XARXA 
 
Acord  



 
Vista la possibilitat de signar un conveni amb el Centre de Telecomunicacions per a la instal·lació 
de torres de telecomunicacions on s’instal·larien equips de diversos serveis. 
 
Atès el disposat a l’article 14.2.q) 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, 
 
Únic. Delegar a la Comissió de Govern l’aprovació del Conveni amb el Centre de 
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per a la instal·lació de torres de 
telecomunicacions i la seva gestió. 
 
 
12. CONVENI AMB LA COMUNITAT AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA PER A LA 
PROMOCIÓ TURÍSTICA ESCOLAR 
 
La Consejeria de Educación y Ciencia de la Comunitat Autònoma de Castilla y la Mancha ha 
demanat la preparació d’un programa turístic i educatiu per oferir als estudiants d’aquesta 
comunitat.  
 
Els tècnics de turisme de l’àrea de Promoció, Cultura i Societat de la informació han preparat 
aquest projecte i s’ha determinat un cost màxim de 195 € IVA inclòs per estudiant amb les 
condicions que hi consten. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda 
 
Primer. Aprovar el projecte i el programa turístic-educatiu de la comarca de l’Alt Urgell amb 
Catalunya per oferir a la Conselleria d’Educació de la Comunitat Autònoma de Castilla - la 
Mancha. 
 
Segon. Trametre’l a la Dirección General de Programas y Servicios Educativos de la Consejeria 
de Educación y Ciència per tal que pugui ser tingut en compte als efectes de ser ofert a les 
escoles i estudiants d’aquella comunitat autònoma. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern la competència per aprovar el Conveni que regularà les 
relacions amb la Comunitat Autònoma de Castilla-la Mancha per a l’execució del programa 
concret. 
 
 
13. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL I LA PENYA CICLISTA 
COLOMINA PER A LA VOLTA CICLISTA A LLEIDA 
 
En data 20 de maig de 2004 es va Dictar el Decret 20/2004 d’aprovació de l’addenda del 
conveni amb el Departament de Política territorial i Obres Públiques del tenor literal següent: 



Núm. expd. CV-08/2004- AJU  

La Penya Ciclista Colomina organitza el propers dies del 7 al 12 de juny la 52 Volta ciclista internacional 
a Lleida estant prevista el pas d’una etapa per la comarca amb arribada a la Seu d’Urgell, capital de la 
comarca.  
 
L’àmbit internacional i el ressò mediàtic d’aquest esdeveniment fa del tot convenient que el Consell 
Comarcal doni el seu suport a la realització d’aquest amb una etapa a la comarca. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de la Seu també dona el seu suport i col·laboració per a la realització 
d’aquesta cursa. 
 
Tenint en compte la proximitat de la data de celebració d’aquest acte i el disposat a l’article 13 del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal  de 
Catalunya, 
 
HE RESOLT 
 
Primer. Aprovar el conveni que regula el patrocini del Consell Comarcal amb l’aportació econòmica 
màxima de a 1.000 €. per part de l’ens comarcal. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la Penya Ciclista Colomina per a 
la seva constància 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement. 
 
Sotmesa la seva ratificació a votació s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
14.  CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PEL CENTRE BTT LA SEU-
ALT URGELL, ANY 2004 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell amb l'Ajuntament de la Seu han elaborat un projecte del 
senyalització de noves rutes per fer en bicicleta tot terreny, vinculades al centre BTT La Seu - 
Alt Urgell, el cost dels quals ha pressupostat en 21.262,60 €. 
 
El itineraris que consten al projecte s’han de presentar a Turisme de Catalunya per tal que 
aquest organismes els pugui homologar un cop realitzada la inversió i rebre’n subvenció. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte tècnic redactat amb un import màxim de 21.264,60 € IVA inclòs. 
 
Segon. Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per fer la inversió per a la 
senyalització d'itineraris turístics en el medi rural que formaran part del Centre BTT la Seu - Alt 
Urgell, que en preveu la seva execució i el finançament. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de la Seu per a la seva deguda constància i per 
tal de poder procedir a la seva signatura. 
 
 
 



15. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
15.1. ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE FÒRNOLS            Núm. exp.: BCIL 7/2004 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Climent, situada al mateix nucli de Fórnols. 
 
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 pel que fa a l’immoble la rellevància del campanar com a referent visual 
del poble. Pel que fa al patrimoni moble ressalta el retaule gòtic de mitjans del segle XV. 
 
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 Climent de Fórnols i el retaule 
gòtic que s’hi conté. 
 
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 la Vansa i Fórnols i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
15.2.  ESGLÉSIA DE SANT PERE DE CORNELLANA           Núm. exp.: BCIL 8/2004 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Pere, situada al mateix nucli de Cornellana. 
 
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 pel que fa a l’immoble la rellevància de l’edifici per la seva amplada i 
llargària que converteixen l’espai central en un espai net molt atractiu des del punt de vista 
arquitectònic. Pel que fa al patrimoni moble ressalta el conjunt retaulístic gòtic de diferents 
moments del segle XV. 
 
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 Pere de Cornellana i el patrimoni 
moble que s’hi conté. 
 
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 la Vansa i Fórnols i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
15.3. ESGLÉSIA DE SANTA JULITA I SANT QUIRI D’OSSERA          Núm. exp.: BCIL-09/2004 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Santa Julita i Sant Quiri d’Ossera, situada al mateix nucli d’Ossera. 
 
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 dels elements mobles que s’hi contenen sobretot el retaule 
gòtic que s’hi conté. 
 
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 Julita i Sant Quiri d’Ossera i el 
patrimoni moble que s’hi conté. 
 
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 la Vansa i Fórnols i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
15.4. ESGLÉSIA DE SANT JUST I PASTOR DE CERC            Núm. exp.: BCIL-11/2004 
 
L'Ajuntament d’Alàs i Cerc ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església 
de Sant Just i Pastor de Cerc, situada al mateix nucli de Cerc. 
 
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 de l’edifici per la seva significació romànica amb afegitons 
d’èpoques posteriors que no alteren la seva percepció unitària. 



 
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 Just i Pastor de Cerc. 
 
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. 
 
 
15.5. ESGLÉSIA DE SANTA COLOMA DE LA BASTIDA         Núm. exp.: BCIL-12/2004 
 
L'Ajuntament d’Alàs i Cerc ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església 
de Santa Coloma de la Bastida, situada al mateix nucli de la Bastida. 
 
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 de l’edifici per ser una de les poques capelles construïdes 
amb anterioritat al romànic i que segueix en peu i oberta al culte. També ressalten les pintures 
medievals de la paret i el retaule de fusta del s. XVI. 
 
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 Coloma de la Bastida. 
 
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. 
 
 
16. GESTIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR CURS 2004/2005 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que el Consell Comarcal encomanava a IAUSA la gestió del 
menjador escolar per l’Institut, per quatre escoles de la comarca i per la Grandalla i l’Escola 



Claror, però que a partir d’aquest curs vinent serà impossible exportar aliments des de la cuina de 
l’Institut. 
 
Des del Departament d’Educació estan d’acord amb el model de cuina central que fins ara es 
venia desenvolupant però no es pot fer a dins de l’Institut. Hi ha doncs un problema en la ubicació 
d’aquesta cuina. El mateix Departament veu amb bons ulls que aquesta cuina central es faci a 
l’antiga escola llar, situada al recinte escolar del CEIP Mn. Albert Vives, i finançaria la part 
corresponent a un import igual al que li suposaria remodelar la cuina per seguir funcionant, donat 
que està en força mal estat. Tenint en compte això, la resta de finançament segurament s’hauria 
de fer acudint a l’endeutament. A part d’aquesta explicació el gerent exposa que el dilema més 
important està en decidir si es fa gestió pública o bé es fa un encàrrec per licitació. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro el qual recorda que s’ha arribat a fer gestió pública a través d’IAUSA 
perquè la contractació per catering a l’Institut no va acabar de funcionar prou bé, i havent intentat 
cuinar directament l’experiència ha estat positiva i per tant la proposta fora que el servei de 
l’Institut el gestionés igualment IAUSA i que pel curs 2004/05 per a la resta d’escoles es fes a 
través d’un càtering. En aquest sentit anuncia que demà hi ha una reunió amb els directors de les 
escoles afectades per parlar-ne. 
 
El Sr. Mas i  manifesta que quan les coses funcionen bé, i la gestió pública en aquest cas ha 
funcionat bé i amb personal molt qualificat, ja estant bé. Li preocupa la part de la contractació per 
la resta d’escoles i es pregunta si per un any ja s’han esgotat tots els recursos per intentar cuinar 
des de l’Institut. 
 
El Sr. Fierro respon que per part del Departament de Sanitat no es donarà ni un dia més un cop 
acabat el curs escolar perquè ja s’ha intentat de tancar-lo aquest any. Tot i així es pot intentar 
una última gestió per veure si el Departament de Sanitat dona més marge perquè si fos així ens 
estalviariem molts mals de cap. 
 
Acord : 
 
Vist que la possibilitat d’atendre el servei de menjador escolar de l’IES competència d’aquest 
Consell Comarcal per acord de delegació del Departament d’Ensenyament i alhora servir a altres 
escoles de la comarca des de la mateixa instal·lació no sembla possible. 
 
Vista la necessitat de poder fer una cuina central per donar un servei de cuina escolar a la resta 
d’escoles. 
 
Atès que pel proper curs 2004/2005 no es podrà continuar prestant el servei com fins ara a partir 
de la cuina de l‘Institut com a cuina central. 
 
Atesa la necessitat de prestar el servei per les altres escoles.  
 
Atès el disposat a l’article 14.2.q) 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. Gestionar el menjador de l’IES J. Brudieu mitjançant encàrrec a l’empresa comarcal 
IAUSA tal i com es venia fent fins ara. 
 
Segon. Licitar la gestió del servei de menjador escolar mitjançant càtering per a les escoles 
públiques que es venien servint fins ara, a través d’un concurs pel termini d’un any i delegar la 
competència per acordar la contractació i aprovació de plecs de condicions a la Comissió de 
Govern. 
 
Tercer. Iniciar els tràmits per a la construcció d’una cuina central per als menjadors escolars de la 
comarca. 
 
Quart. Demanar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que sol·liciti la desafectació al Departament 
d’Educació de l’edifici de l’antiga escola llar i el seu accés situat al recinte del CEIP Albert Vives 
pel tal que es pugui cedir al Consell Comarcal per a fer-hi una cuina central pels menjadors 
escolars de la comarca. 
 
 
17.  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. 14 al 28 del 2004, compresos entre els dies 15 de abril de 2004 i la data 

d'avui. 
 Resolucions: Núm. 13 a la 15 de 2004, compreses entre els dies 15 d’abril de 2004 i la 

data d'avui. 
 
 
18. MOCIO DEL GRUP DE CIU SOBRE L’ADHESIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
URGELL A LA CAMPANYA PER UN DOMINI .CAT PER A LA COMUNITAT LINGÜÍSTICA I 
CULTURAL CATALANA                                                             Núm. exp.: PR-03/2004-MOC 
 
El Grup de Convergència i Unió presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta 
Corporació, que llegeix el Sr. Fierro: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L’associació puntCAT ha impulsat una campanya perquè sota el domini .CAT es puguin 
registrar dominis d’aquelles entitats, empreses i persones que s’expressin en llengua catalana 
i/o es dediquin al foment de la cultura catalana.  
 
L’associació puntCAT està formada per entitats representatives de la societat civil de llengua i 
cultura catalana, i per això en formen part un nombrós grup d’entitats heterogènies de foment 
de la llengua i cultura catalanes, com associacions d’escriptors o d’editors, promotors culturals, 
associacions professionals i tecnològiques, col·legis professionals, empreses, federacions i 
consorcis de mitjans de comunicació, casals catalans, entitats catalanistes, fundacions 
culturals, etc. 
 



Aquesta associació ha fet una crida, a través del web www.puntcat.org, als ciutadans i a les 
entitats per tal que donin suport a la campanya o s’adhereixin a l’associació. L’objectiu és que 
obtinguin un gran suport, per aconseguir que l’organisme internacional que regula, ordena i 
autoritza nous dominis –l’ICANN- permeti que la comunitat internauta de llengua i cultura 
catalanes tingui un domini propi.  
 
Atès que a l’Alt Urgell hi ha una gran tradició internauta –amb nombroses pàgines webs sobre 
la comarca -, i atès que el Consell és una institució que mitjançant el seu recolzament pot 
contribuir a la difusió de la campanya, el Grup de CiU proposa al Ple del Consell Comarcal 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

1. Manifestar el recolzament a la Campanya per un domini .CAT per a la comunitat lingüística 
i cultural catalana, adherir-s’hi, i encoratjar les entitats de la comarca a adherir-se a 
l’associació puntCAT. 

 
2. Posar al web institucional el logotip “per un .CAT”, que forma part de la campanya 

impulsada per l’associació punCAT . 
 
3. Trametre aquests acords a l’Associació puntCAT, a l’ICANN (Internet Corporation for 

Asigned Names and Numbers), a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb el prec en aquests darrers dos casos per tal que informin 
d’aquest acord i de la campanya als ajuntaments que en siguin socis. 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
Punts inclosos per urgència 
 
Prèvia la seva inclusió per urgència per unanimitat dels ...consellers presents es passa a 
presentar el següent punt. 

19. RATIFICACIÓ DEL DECRET 21/2004 D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI 
AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES ANY 2002 
PER L’ACTUACIÓ D’ARSÈGUEL 

 
En data 20 de maig de 2004 es va Dictar el Decret 21/2004 d’aprovació de l’addenda del 
Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques del tenor literal següent: 

Núm. expd. CV-07/2004- GEN Addenda conveni DPTOP - Arsèguel 

En data 26 de juliol de 2002 es va signar el Conveni amb el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques en què es determinaven les actuacions a executar pel Consell Comarcal en el 
desenvolupament del Pla Comarcal de Muntanya que incloïa, entre d’altres la “Reforma i 
ampliació de l’antiga rectoria per equipament municipal a Arsèguel” amb un ajut de 30.050,60 €. 
 
L’execució d’aquesta obra ha sofert retards per causa de modificacions de darrera hora que han 
estat acceptades i que impossibiliten el compliment del termini d’execució d’aquesta actuació, 
que van ser recollides mitjançant l’addenda de 17 d’octubre de 2003. 



 
Tot així el termini atorgat resulta insuficient i havent-se demanant pròrroga per a l’acabament i 
justificació de l’execució de les obres fins al 15 de setembre de 2004 es proposa la seva 
acceptació i es requereix la modificació del Conveni corresponent mitjançant una addenda. 
 
Atès el disposat a l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal  de Catalunya, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de modificació del Conveni amb el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques per desenvolupar actuacions específiques de muntanya. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb 
tramesa del Conveni degudament signat. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement. 
 
Sotmesa la seva ratificació a votació s’aprova per unanimitat dels membres presents. 
 
 
20. INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
D’acord amb la incorporació de remanents de crèdit posats de manifest a la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2003, que es relaciona a continuació: 
 

P.Ingrés Denominació Import P.Despesa 

76210  Ajuntaments - Xarxa camins 2003 51.431,96 511,601,00 
75509  DPTOP. Xarxa camins 2003 575.220,38 511,601,00 
75510  DPTOP. Millora camins 2003 150.253,02 511,601,00 
75501  Dep.Governacio.PUOIS xarxa camins 03 80.400,00 511,601,00 
45501  DPTOP. Inventari camins 12.020,24 511,226,09 
45501  DPTOP. Inventari camins 3.001,98 511,226,09 
75525  DPTOP. Petits nuclis 2002 18.427,63 761,601,20 
75525  DPTOP. Petits nuclis 2003 61.952,99 761,601,20 
75507  Dep.Industria. PERC 2003 13.800,00 521,627,02 
75531  Dep.Governacio. Xarxa 41 70.286,11 521,627,02 

 TOTAL ... 1.036.794,31  

 
Havent estat informat per la Comissió de Governació i Finances. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 163 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals. 
 
Per unanimitat dels membres present s’acorda, 
 
Primer. Aprovar l’expedient d’incorporació de remanents de crèdit que es relaciona, finançant-
lo mitjançant el compromís d’ingrés per import de 1.036.794,31 €. 
 
 
 



 
21. PRESA DE CONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LA DIMISSIÓ D’UN CONSELLER 
         Núm. expd. SE-ORG-07/2004 
 
El president explica que s’ha presentat de renúncia del càrrec de conseller del Sr. Mas 
Bentanachs i li dóna la paraula. 
 
El Sr. Mas llegeix el text de l’escrit de renúncia i expressa que la carta essent curta ho diu tot. 
Recorda que junt amb el Sr. Valero deu ser dels més antics de la casa i donat el temps que ha 
passat considera que és un bon moment per rejovenir-la. Manifesta la seguretat en què els 
seus companys de grup seguiran fent una bona tasca d’oposició, tot i que entén que els 
consells comarcals haurien de ser representacions dels ajuntaments i no dels partits, diu també 
que ho trobarà a faltar algun dia però estar segur que els seus companys faran la feina millor 
que ell perquè podran anar a totes les reunions. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó del grup de ERC i manifesta que tot i que no ha estat una 
sorpresa perquè ja ho havia anunciat alguna vegada vol dir que per ell personalment després 
de conèixer-lo durant vuit anys per ell ha estat un mestre per les coses que s’han de fer i per 
algunes que no s’han de fer, doncs no fer prevaler la política en alguns fets a ell l’ha ajudat a 
créixer pel bo i pel no tant bo. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Fierro del grup de CiU i, en nom propi i del seu grup, 
agraeix profundament la col·laboració desinteressada del Sr. Mas en tots els assumptes. Posa 
de relleu que ell també està a prop de fer setze anys de ser conseller al Consell Comarcal i que 
li costarà imaginar-se el Ple del Consell sense la seva veu. Conclou desitjant-li molta sort en 
qualsevol cosa que faci en el futur. 
 
El Sr. Tordesillas del grup del PSC-Progrés manifesta que ells també el trobaran a faltar i que 
tenen el llistó molt alt. 
 
Pren la paraula el Sr. Roca, president i fa una reflexió sobre el fet que quan els consellers es 
troben a la taula del Consell Comarcal cadascú representa un grup determinar i un punt de 
vista polític però les postures i les actituds han fet que el Sr. Mas hagi sabut portar moltes 
coses al punt d’acord donat que tots estan aquí per servir i recorda la seva habilitat i saviesa 
per fer arribar a acords malgrat les discrepàncies. Acostumats a la persona del Sr. Mas i a la 
seva forma de fer i sabent que ningú és imprescindible manifesta que el trobaran a faltar. Posa 
de relleu que per sobre de tot hi ha l’amistat i la coneixença que és el que realment tenim quan 
tots som al carrer: amics i companys. 
 
A continuació el president fa el lliurament d’una placa commemorativa de la dedicació del Sr. 
Mas Bentanachs al Consell Comarcal. 
 
El Sr. Mas manifesta la seva satisfacció i recorda que ha passat molt bones estones en aquest 
Ple, algunes més acalorades que altres i que malgrat tot manté una bona amistat amb tots 
recordant especialment a l’anterior presidenta M. Dolors Majoral, amb qui manté una bona 
amistat, al Pere Porta, actual gerent, amb qui ha treballat conjuntament malgrat les 
discrepàncies. Dona les gràcies a tothom i recorda que des del punt de vista polític ja sabem 
tots on som i ofereix la seva ajuda personal per si és necessària. 
 



Acord  
 
En data 7 de juny, s'ha rebut escrit de dimissió del Sr. Jordi Mas Bentanachs, conseller 
comarcal del grup del Partit del Socialistes de Catalunya - Partit del Progrés del Pirineu per 
motius personals, 
 
Atès el disposat a la legislació electoral i de règim local.   
 
Per unanimitat del membres presents s'acorda: 
 
Primer. Prendre coneixement i acceptar la dimissió del càrrec de conseller comarcal del  Sr. Jordi 
Mas Bentanachs. 
 
Segon. Trametre aquest acord i còpia de l'escrit de renúncia a la Junta Electoral Central. 
 
 
22. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Canvi de data del proper Ple ordinari: Serà el 29 de juliol, per evitar fer-lo al mig del mes d’agost. 
Els consellers assenteixen. 
 
 
23. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Fermin Tordesillas formula un prec en el sentit que està prevista la celebració del dia 
comarcal del Jubilat el proper dissabte dia 12 de juny que coincideix amb la jornada de reflexió 
de les eleccions europees, la qual cosa no la troba gaire ètica. Recorda que ha passat ja 
alguna altra vegada i demana que no es torni a repetir. 
 
Respon el president en el sentit que la data es va preveure fa força temps, abans que es 
determinés el dia de les eleccions europees, però que de totes maneres no hi van caure, i no hi 
ha cap intenció diferent de la pròpia celebració. 
 
El Sr. Joan Pubill, alcalde de Cava, en relació a ala reunió que s’ha dit que es faria per explicar 
altre vegada l’AU en xarxa demana que també es convoqui als alcaldes. 
 
El Sr. president respon que si. 
 
No havent-ho cap altre paraula demanada, s’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. 695999-C al núm. 696010-C, i 
comprèn un total de 12 folis, numerats del 37 al 60. 
 
La Seu d’Urgell, 30 de juliol de 2004 
 
La secretària accidental 
 


