
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 29 de juliol de 2004 
Durada: de 21.00 h a  21.50 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Sr.  Ventura Roca Martí, 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.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
- Sr.  Eduard Vives i Espuga, conseller 
- Sr. Jordi Mas i Ortega, 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. Jaume Salas Orrit, conseller 
- Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
 
- Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

També hi són presents: 

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

Alcaldes presents: 

- Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Sr. Josep Marquès Castany, alcalde de Cabó 
- Sr. Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
 
Excusen la seva assistència: 

- Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
- Sr. Joan Giró Fontich, conseller 
 
 



Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Presa de possessió d’un conseller comarcal. 
3. Presa de coneixement de la renúncia d’un conseller comarcal. 
4. Aprovació del compte general de l’exercici 2003. 
5. Inventari de la corporació a 31/12/2003. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Aprovació de projectes d’obres. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

7. Ratificació del Decret 33/2004, Conveni amb l’Ajuntament de Valls de Valira i EMD 
de Bescaran per la Trobada de Romancers.  

8. Modificació del Conveni per la reforma i ampliació de l’antiga rectoria d’Arsèguel. 
9. Proposta de nomenament del vocal del Consell a la societat Turisme la Seu, SA. 
10. Conveni Omnium Cultural-Delegació Alt Urgell, per activitats culturals a la 

comarca. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

11. Bases reguladores referents als ajuts individuals de menjador escolar per 
necessitats socioeconòmiques.  

12. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
13. Moció del grup del PSC-Progrés del Pirineu sobre transport escolar per als 

alumnes de batxillerat. 
14. Informes de Presidència. 
15. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
Comença la sessió amb el nombre de dret de membres de la corporació reduït en 
un, essent un total de 18, atesa la renúncia presentada per un conseller que no pot 
ser present per haver perdut la qualitat de regidor del seu Ajuntament. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
La secretària manifesta que el Sr. Mas Bentanachs ha tramés una puntualització a 
l’última frase del paràgraf segon del debat del punt 3 de l’acta de la sessió en el 
sentit de canviar un “o bé” per un “i no” i acceptada aquesta, per unanimitat, 
s'aprova l’acta de la sessió anterior. 
 



ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER: SR. JORDI MAS ORTEGA  

Núm. exp. SE-ORG-08/2004 

Es dóna compte que en data 1 de juliol s’ha rebut de la Junta Electoral Central la 
credencial del Sr. Jordi Mas Ortega per tal que pugui prendre possessió com a 
conseller comarcal en substitució d’un membre del seu grup polític. 
 
Essent present a la sessió el Sr. Mas Ortega procedeix a prendre possessió mitjançant 
la promesa del càrrec de conseller comarcal, llegint la secretària la fórmula que 
determina l'article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral general, d'acord amb la 
fórmula establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 
 
Jura o promet per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya 
 
El Sr. Mas Ortega respon – Si, prometo. 
 
Complertes les formalitats precedents, el president del Consell declara presa la 
possessió del càrrec esmentat i expressa unes paraules de benvinguda encoratjant-lo 
a treballar per la comarca i pels seus 19 municipis. 
 
 
3. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA D’UN CONSELLER 

Núm. exp. SE-ORG- 09/2004 
 
En data 5 de juliol, s'ha rebut escrit de dimissió del Sr. Josep Canal March, conseller 
comarcal del grup del Partit Popular 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. Josep Canal March, del Partit Popular. 
 
Segon. Trametre aquest acord i còpia de l'escrit de renúncia a la Junta Electoral 
Central. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2003 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, presenta a la consideració del Ple el Compte General de 
l'exercici 2003 integrat pel de la pròpia entitat i el de la societat pública mercantil 
Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció comarcal, rendit pel 
president i informat per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 10 de juny i 
19 de juliol d’enguany que inclou les baixes de drets d’exercicis anteriors, i fa un 
breu resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació de l'exercici, del 



qual resulta un resultat pressupostari ajustat de 8.736,01 € i un romanent positiu de 
tresoreria per import de 208.237,93 €. 
 
Els informes de la Comissió han estat favorables a l'aprovació del Compte General i 
durant el període d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació ni 
observació. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal Guiu i manifesta que no estan d’acord en algun punt del 
compte general perquè no el creuen prou transparent sobretot per les dietes que hi 
ha pagades i no degudament justificades i anuncia el vot en contra del seu Grup. 
Especifica que en els comptes del 2003 també s’ha trobat que es cobraven 
comissions de coordinació quan encara no estaven creades pel Ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Fierro i diu en primer lloc que hauria estat millor 
presentar alguna al·legació escrita. En segon lloc, pel que fa al fons, manifesta que 
des de la creació del Consell Comarcal tots els pagaments passen per la Comissió 
de Govern i el grup del PSC sempre hi ha estat representat. Posa de manifest que 
es pot llegir i comprovar, i preguntar el que no s’entén. En aquest sentit lamenta que 
no es facin les observacions quan toqui, i tenint clar que el grup es molt lliure de 
votar en contra no pot acceptar l’afirmació de manca de transparència perquè no és 
certa ja que sempre s’ha ensenyat tot. 
 
La Sra. Guiu explica que el seu Grup està en aquest moment a la Comissió de 
Comptes des del mes d’agost i del gener del 2003 fins a l’agost no hi eren. S’ha 
comprovat en el termini d’exposició pública al consultar els comptes concrets, i quan 
s’han vist aquests pagaments s’ha dit. Si no s’ha dit abans és perquè no s’havia vist. 
Pel que fa a les al·legacions manifesta que no s’han presentat perquè s’esperava 
més informació de la Comissió de Comptes. 
 
A continuació, el president sotmet a votació ordinària el Compte General de l'exercici 
de 2003. El Ple del Consell Comarcal s'adhereix a la proposta de la Comissió 
Especial de Comptes i acorda aprovar-lo per amb els vots a favor dels 9 membres 
presents dels grups de CiU i ERC i amb els vots en contra dels 6 membres presents 
del Grup del PSC-Progrés. 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS A 31.12.2003 
 
A continuació, i examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns i 
drets de l'entitat, redactada per la intervenció i que reflecteix les altes i baixes que hi 
ha hagut durant el darrer exercici, i trobada conforme. 
 
Atesos els articles 102 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, el Ple de la corporació s'adhereix al dictamen de la Comissió de 
Finances i Règim Interior, i per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari general de béns i de drets d'aquesta 
entitat referida al 31 de desembre de 2003, l'import del qual queda fixat en 
4.647.398,50 € de patrimoni net. 
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l'Inventari, autoritzada per la 
secretària accidental i amb el vistiplau del president, al subdelegat del Govern a 



Lleida i a la Delegació Territorial del Departament de Governació de la Generalitat, 
d'acord amb el que estableixen els articles 86 del Text Refós de les disposicions 
vigents en matèria de règim local i 105.3 del Decret 336/1988, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
6. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES 
 
El Sr. Porta presenta els projectes redactats pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal. 
 
 
6.1. EIXAMPLAMENT I PAVIMENTACIÓ DE L’ACCÈS NORD A TAÚS DES DE LA 
CARRETERA LV-5134          Núm. exp. AP-05 /2004-PRO 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, 
 

Títol Import 
Eixamplament i pavimentació de l’accés nord a Taús des de la Ctra. LV-
5134 

95.532,79 

 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de data 
20 de juliol. 
 
Atès el que disposa l'article 235 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 37 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis; i el disposat a l’article 15 del Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte d’obres titulat “Eixamplament i pavimentació de l’accés 
nord a Taús des de la Crta. LV-5134”, que té un import de pressupost per contracte 
de noranta-cinc mil cinc-cents trenta-dos euros amb setanta-nou cèntims (95.532,79 
€), 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 les Valls d’Aguilar per a la cessió dels 
terrenys afectats i obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents. 
 
 
 
 
 



6.2. ARRANJAMENT DEL CAMÍ RURAL D’ACCÈS A TREJUVELL 
Núm. exp. AP-06/2004-PRO 

 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, 
 

Títol Import 
Arranjament del camí rural d’accés a Trejuvell 36.471,47 

 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient de data 
20 de juliol. 
 
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 rural d’accés a 
Trejuvell”, que té un import de pressupost per contracte de trenta-sis mil quatre 
cents setanta-un euros amb quaranta-set cèntims (36.471,47 €), 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 les Valls d’Aguilar per a la cessió dels 
terrenys afectats i obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents. 

 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET 33/2004: CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LES 
VALLS DE VALIRA I L’EMD DE BESCARAN PER LA TROBADA DE ROMANCERS 

Núm. expd. CV-14/2004-AJU 
 
El Sr. Jesús Fierro explica que en data 8 de juliol d 2004 s’ha dictat el Decret 
33/2004 d’aprovació d’un Conveni amb l’Ajuntament de les Valls de Valira i l’EMD de 
Bescaran pel finançament de la Primera Trobada de Romancers: 
 
“El mes d’abril de l’any en curs, un grup de veïns del nucli de Bescaran, dins del 
municipi de les Valls de Valira, expressen al president de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Bescaran la voluntat d’organitzar al poble una trobada de 
cançoners, romancers i cantautors, amb l’objectiu de dotar la població d’una activitat 
cultural amb un cert nivell de prestigi i de qualitat que, alhora, permetria contribuir a 
la dinamització socioeconòmica i a la promoció de Bescaran. 
 
Amb posterioritat, els promotors de la iniciativa mantenen diverses reunions amb 
representants de l’Ajuntament de les Valls de Valira, del Consell Comarcal de l’Alt 



Urgell i de la mateixa Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran per tal que les 
tres institucions s’impliquin en la I Trobada de Cançoners, Romancers i Cantautors 
per mitjà de l’aportació de recursos humans i econòmics. Totes tres institucions 
acorden participar en l’organització i el finançament de la Trobada en els termes que 
s’especifiquen més avall...... 
  
Per tal de regular les obligacions de cada part, cal que les parts signin un conveni 
que reguli les relacions entre elles i atenent les facultats d’urgència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que té com a objecte articular la col·laboració del 
econòmica del Consell Comarcal de Alt Urgell amb l'Ajuntament de les Valls de 
Valira i de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran per a la realització de la 
Primera Trobada de Cançoners, Romancers i Cantautors................, que tindrà lloc a 
Bescaran el dia 10els dies .... de juliol de 2004. 
 
Segon. Aprovar el quadre de finançament següent on consta l’aportació màxima per 
part del Consell Comarcal en 1.200.- € .  
 

Ajuntament de les Valls de Valira 1.200 € 
Entitat Municipal Descentralitzada de Bescaran 1.200 € 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell 1.200 € 

 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió de la Comissió de 
Govern per la seva ratificació.” 
 
Vista la proposta informada per la Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la 
informació de 22 de juliol de 2004, i sotmesa la proposta a votació per unanimitat 
dels membres presents s’acorda ratificar el Decret. 
 
 
8. MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ANTIGA 
RECTORIA D’ARSÈGUEL             Núm. expd. CV-15/2004-GEN 
 
Acord 
 
En data 24 de maig de 2002 la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, l’Institut 
Català del Sòl, el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Arsèguel van signar un conveni 
per dur a terme l’execució de les obres de Reforma i ampliació de l’antiga rectoria 
per a equipament municipal amb cofinançament procedent de l’1 % cultural, FEDER 
municipal i aportació del Consell Comarcal per actuacions a petits nuclis del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Degut a la inclusió d’algunes reformes en l’execució del projecte, s’ha proposat una 
modificació d’aquest Conveni, que ha estat inicialment acceptada per la Direcció 
general d’Arquitectura i Paisatge i per l’INCASOL i l’Ajuntament d’Arsèguel. 
 
El pressupost total previst inicialment era de 224.000,00 i ara serà de 267.272,70 
IVA inclòs, i el seu nou finançament quedaria de la següent manera : 
 
 



Entitat Aportació inicial Aportació final 
INCASOL 100.761,94.- 109.727,90.-
Consell Comarcal 30.050,61.- 32.849,60.-
Ajuntament 54.187,45.- 58.695,20.-
FEDER 66.000,00.- 66.000,00.-
TOTAL 224.000,00.- 267.272,70.-

 
Vista la proposta informada per la Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la 
informació de 22 de juliol de 2004, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents dels membres 
presents s’acorda. 
 
Primer. Aprovar la modificació de Conveni proposada.  
 
Segon. Facultar el president tant ampliament com sigui menester per a la signatura 
del Conveni. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’INCASOL, a la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge i a l’Ajuntament d’Arsèguel com a signataris del conveni originari i de la 
seva modificació. 
 
 
9. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL VOCAL DEL CONSELL A LA SOCIETAT 
TURISME LA SEU, SA 
 
El Sr. Jesús Fierro fa la proposta de nomenament d’un vocal en representació del 
Consell Comarcal al Consell d’Administració de la societat Turisme la Seu, SA de la 
que formen part l’Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal, l’Associació 
d’Hostaleria i la Unió de Botiguers, a favor del conseller comarcal, Sr. Pere Artigues. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i anuncia l’abstenció del seu Grup, no pel nom de la 
persona concreta, sinó perquè en els òrgans on es podria tenir en compte la 
representació a favor d’algun membre del seu partit no s’hi té mai. 
 
El Sr. Fierro respon que els Estatuts de la Societat preveuen el nomenament d’un 
sol vocal en representació del Consell Comarcal i que per tant s’entén que si només 
n’hi ha un, d’entrada sigui un membre de l’equip de govern. Per altra banda informa 
que hi ha tres vocals més al Consell d’Administració que són de designació lliure per 
part de l’Assemblea General de la Societat i es podria donar entrada a algun 
representant del seu Grup en aquests vocals. 
 
El Sr. Mas manifesta que malgrat aquest oferiment mantenen el sentit anunciat del 
seu vot. 
 
Acord: 
 
En data 18 de desembre de 2003 el Ple del Consell Comarcal va nomenar per a la 
representació del Consell Comarcal a la Junta General de la societat anònima de 
capital social mixt Turisme la Seu, SA el Sr. Jesús Fierro Rugall. 
 



Tenint en compte l’establert a l’article 13 del Estatuts, manca nomenar un vocal al 
Consell d’Administració i per tant és necessari fer-ho abans de la constitució de la 
societat. 
 
Vista la proposta informada per la Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la 
informació de 22 de juliol de 2004, 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 9 
membres presents dels grups de CiU i ERC i amb els vots en contra dels 6 
membres presents del grup del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer. Designar el Sr. Pere Artigues Alrich, conseller comarcal, representant del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell al Consell d’Administració de la societat anònima de 
capital social mixt Turisme la Seu, SA. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell com a entitat 
coordinadora del procés constitutiu d’aquesta societat i alhora accionista majoritari 
inicial. 
 
 
10. CONVENI OMNIUM CULTURAL-DELEGACIÓ ALT URGELL, PER ACTIVITATS 
CULTURALS A LA COMARCA 

Núm. expd. CV-16/2004-ENT 
 
Per part de la l’entitat Omnium Cultural s’ha proposat la signatura d’un Conveni que 
preveu la realització de 4 concerts de caràcter cultural i el seu finançaments a parts 
iguals entre aquesta entitat, el Consell Comarcal i l’Ajuntament del lloc on es faci 
l’actuació, amb un màxim de 3.000 € per tots es concerts. 
 
Vista la proposta informada per la Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la 
informació de 22 de juliol de 2004. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que té com a objecte articular la col·laboració del 
econòmica del Consell Comarcal de Alt Urgell amb l'Omnium Culturalde  per a la 
realització de quatre concerts durant l’any 2004................els dies ..... 
 
Segon. Aprovar el finançament amb una aportació total màxima per part del Consell 
Comarcal en 1.000.- € (mil euros) pel total de les quatre actuacions. 
 
Tercer. Trametre certificat d’aquest acord a la delegació de l’Alt Urgell d’Omnium 
Cultural per tal de poder procedir a la seva signatura. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
11. BASES REGULADORES REFERENTS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR ESCOLAR PER NECESSITATS SOCIOECONÒMIQUES 

Núm. exp. BA-01/2004-AMS 
 



El Sr. Porta, gerent, fa una breu explicació de la necessitat i conveniència de disposar 
d’unes bases que regulin l’atorgament de beques de menjador per aquells alumnes 
que per necessitat socioeconòmiques ho necessitin i que es tramiten via serveis 
socials. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que el seu Grup no han pogut tenir les bases i 
tenint en compte que els altres anys s’ha acabat donant més diners a l’escola privada 
que a la pública, tot i que aquesta té més matriculats, anuncia que el vot del seu grup 
serà el d’abstenció. 
 
El Sr. Porta posa en de relleu que el Conveni amb el Departament d’Educació preveu 
dos apartats, un per les escoles concertades i un altre per les escoles públiques pel 
tema de menjadors en un altre sentit. Pel que fa als ajuts socioeconòmics els informes 
dels serveis socials no han tingut mai en compte a quina escola s’assistia sinó tant 
sols les necessitats socioeconòmica del sol·licitant que es mira igual per tothom. 
 
Acord: 
 
Per tal de fixar els barems i els percentatges d’ajut a la concessió de subvencions per 
al menjadors escolars, és necessari establir unes bases que regulin la concessió 
d’ajuts econòmics individuals de menjador per tal que els alumnes en edat 
d’escolarització de les famílies de la comarca de l’Alt Urgell que tinguin dificultats 
socials i econòmiques puguin gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de 
menjador del seu centre escolar. 
 
Tenint en compte el contingut del Conveni amb el Departament d’Educació que és qui 
financia principalment aquestes subvencions. 
 
Vista la proposta, informada favorablement per la Comissió de Serveis Públics de 19 
de juliol de 2004. 
 
Atès el disposat a l’article 122 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, 
 
Sotmetent-se la proposta a votació per  majoria absoluta amb els 9 vots a favor dels 
membres  presents dels grups de CiU i ERC i l’abstenció del 6 membres del grup del 
PSC-Progrés, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar les bases reguladores de la concessió d’ajuts econòmics individuals 
de menjador per tal que els alumnes en edat d’escolarització de les famílies de la 
comarca de l’Alt Urgell que tinguin dificultats socials i econòmiques puguin gaudir 
d’un ajut que els permeti utilitzar el servei de menjador del seu centre escolar. 
 
Segon.  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant 
anunci al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que els interessats puguin 
presentar-hi al·legacions,. Cas que no se’n presentin es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
 
12.  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. 29 al 36 del 2004, compresos entre els dies 10 de juny de 2004 i 

la data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 16 a la 20 de 2004, compreses entre els dies 10 de juny de 

2004 i la data d'avui. 
 
 
13. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSC-PROGRÉS DEL PIRINEU SOBRE TRANSPORT 
ESCOLAR PER ALS ALUMNES DE BATXILLERAT   

Núm. exp. PR-04/2004-MOC 
 
El Sr. Mas presenta la moció sobre transport escolar i explica que amb aquesta moció 
es pretén intentar donar cobertura a la desigualtat existent entre els alumnes donat que 
des d’educació infantil fins a 4rt. d’ESO hi ha transport escolar obligatori gratuït, però 
quan l’ensenyament no és obligatori no hi ha transport, com és el cas dels alumnes de 
batxillerat i de cicles formatius, els quals han de traslladar-se amb autobusos de línia 
regular que no s’adapta als seus horaris i té mes cost. Si volem que els alumnes de la 
comarca segueixin vivint als pobles, una forma de corregir les diferències fora que el 
Consell Comarcal s’impliqués en la correcció de desigualtats. Un cop feta aquesta 
introducció llegeix la proposta d’acord, retirant del literal presentat inicialment el punt 
tercer, de manera que el quart passa a ser tercer, quedant com es transcriu a 
continuació: 
 

“ASSUMPTE: TRANSPORT ESCOLAR COMARCAL  
 
Atès que existeix una discriminació en el transport entre els estudiants de batxillerat 
i els que estudien el cicle formatiu obligatori, donat que els primers han d’utilitzar la 
línia regular i els segons tenen un servei específic gratuït. 
 
Atès que el Consell Comarcal té la competència delegada per part del Departament 
d’Educació alhora de gestionar el transport. 
 
Atès que els horaris i els preus de l’empresa que té la concessió de la línia regular 
no satisfà les necessitats dels alumnes de batxillerat pel que fa tant al cost com als 
horaris. 
 
Atès que els estudiants de la comarca podrien gaudir del mateix transport que 
utilitzen els seus veïns. 
 
El Grup del PSC-Progrés presenta al Consell Comarcal la següent proposta d’acord: 
 

1. Considerar la possibilitat de què els alumnes de batxillerat de la comarca 
puguin fer ús del transport escolar dels alumnes de primària i secundària. 

 
2. Finançar les despeses que suposaria un servei addicional de transport 

escolar pels alumnes de batxillerat de la comarca (cost d’un autocar més 
gran si s’escau, creació d’una assegurança específica…) 

 



3. Comunicar al Servei Territorial d’Ensenyament els acords que esdevinguin 
de l’ampliació dels serveis de transport escolar a la comarca per a que doni 
el vist i plau. 

 
Pren la paraula el Sr. Jesús Fierro i diu que l’esperit de la moció, el seu fons i el seu 
contingut són molt importants, però la forma en què s’expressa fa que el seu grup no hi 
estigui d’acord i per tant proposaria una nova moció o esmenes a la prestada per poder 
votar a favor. Manifesta que la moció presentada és inexacta i vol posar de relleu que 
l’àmbit competencial del Consell Comarcal és el transport escolar obligatori, no podent 
actuar d’entrada en el que no ho és. 
 
Per altra banda diu que no tots els alumnes de batxillerat tenen el problema del 
transport perquè més o menys la meitat s’estan transportant oficiosament. Els que no 
es transporten són aquells alumnes dels pobles on hi ha parada de l’empresa 
concessionària de transports de viatgers per carretera Alsina-Graells perquè al haver-hi 
una empresa concessionària no es pot fer aquest transport. 
 
Pel que fa al finançament de les despeses, el Sr. Fierro reflexiona sobre que si el 
Consell Comarcal aporta fons propis s’ha de fer una modificació del pressupost, doncs 
darrera d’una proposta d’aquest tipus hi ha d’haver una solució i dir amb quins diners, 
doncs sinó es pot ser demagògic. 
 
En resum manifesta que de la proposta d’esmena del seu Grup a la proposta d’acord 
de la moció fóra acceptar els punts 1 i 4 de la moció originària (ara 1 i 3) i que es retirés 
el punt 2, afegint que se sol·licités als Serveis Territorials d’Educació l’increment del 
nombre de places en el transport escolar obligatori fent l’estudi de costos pertinent, 
estenent-ho als alumnes de cicles formatius, sol·licitant l’aportació necessària a nivell 
pressupostari, alhora que se sol·licités al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques l’autorització per fer ús del bus escolar per a aquests alumnes. 
 
El Sr. Mas respon que per les autoritzacions del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques el seu grup ja impulsarà el que calgui perquè es doni aquesta 
autorització. Pel que fa als diners proposa que al pressupost consten uns diners per 
pagar els sous dels assessors i que per exemple un d’ells ja no hi és, per tant si es vol 
hi ha diners. Manifesta que ara no es pot anar esperant i passar la pilota per més 
endavant i en aquest sentit proposta que al punt 3 s’afegís que el Consell Comarcal 
avançaria els diners. 
 
El Sr. Fierro manifesta que s’alegra que el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques autoritzi aquest ús, però que si no hi ha res més que el que s’ha dit fins ara 
no es podrà tirar endavant amb el vot del seu Grup. Afirma que per responsabilitat no 
pot acceptar la proposta feta del punt sobre el finançament i anuncia el vot en contra 
del seu Grup a aquesta moció. A continuació anuncia que en presentaran una altre que 
al final potser anirà al mateix. 
 
El Sr. Mas replica que el Consell Comarcal hauria de començar ja per poder ser vigent 
en el curs proper, perquè si es donen setze milions de pessetes per assessors l’hi 
sembla no proporcional i que només fan que anar passant la pilota. 
 
El Sr. Fierro pregunta si accepten les esmenes presentades pel grup de CiU. 
 
El Sr. Mas respon que no s’accepten. 



 
Sotmetent-se la proposta de Moció a votació amb els 6 vots a favor del grup de PSC-
Progrés, i els 9 vots en contra dels membres presents dels grups de CiU i d’ERC no 
s’aprova.  
 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
No hi ha informes de Presidència. 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
El president obre el torn de precs i preguntes i havent-se presentat una pregunta per 
escrit, i estant previst que la respongués el Sr. Brescó el qual ha excusat la seva 
absència passa la paraula al gerent perquè la respongui. 
 

 Pregunta presentada per escrit pel Grup del PSC-Progrés en data 16 de juliol 
de 2004  

 
- En quin estat es troben les gestions per a dotar a la comarca d’una gossera 
comarcal? 

 
El Sr. Porta, gerent, respon que al pressupost per a l’exercici 2004 hi ha una 
consignació pressupostària de 91.000,00 € i que les gestions per a poder 
aconseguir tenir una gossera van començar el 3 de febrer d’enguany en què en el 
marc d’un Consell d’Alcaldes i a partir de l’establert a la Llei 22/2003 de protecció 
dels animals es va veure la necessitat de fer alguna cosa. Per carta del president del 
Consell Comarcal de 22 d’abril de 2004 es va demanar a tots els ajuntaments de la 
comarca que indiquessin si tenien terrenys per acollir la gossera. A data d’avui 
només s’ha rebut resposta de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell qui ha posat de 
manifest que hi ha uns terrenys de la seva propietat prop de l’abocador de 
Benavarre. Per altra banda s’han iniciat els tràmits per contractar-ne la construcció, 
s’ha parlat amb persones interessades per col·laborar en el tema, s’ha parlat amb la 
Diputació de Lleida per finançar la inversió, s’ha parlat amb responsables de les 
comarques veïnes per veure la possibilitat de fer una instal·lació supracomarcal, 
s’ha fet una quantificació de costos fixes i variables i s’ha visitat una instal·lació 
similar a la que podria ser la nostra a Tàrrega que té capacitat per uns 100 animals i 
disposa d’uns 1.500 metres quadrats. 
 
El Sr. Mas manifesta que es té la sensació que es fan gestions i que tot i que hi ha 
certa sensibilitat no es concreta res, la qual cosa es preocupant tenint en compte 
que era un tema estrella del pressupost comarcal pel 2004 i quan es porta mig any 
d’execució d’aquest pressupost amb aquesta resposta sembla que a final d’any 
encara no s’haurà arreglat. Posa de relleu que a la gossera de la Seu ja s’han hagut 
de sacrificar gossos, i que pel que fa a la inversió a fer sembla que primer s’hauria 
d’haver fet un estudi de gestió i manteniment, que no val que es faci ara, sinó que 
s’hauria de ser previ, i en aquests moments s’hauria d’estar a la fase de concurs. 
 
 
 
 



No havent-hi 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. 696011-C al núm. 
696017-C, i comprèn un total de 7 folis, numerats del 61 al 74. 
 
La Seu d’Urgell, 14 d’octubre de 2004 
 
La secretària accidental 
º 


