
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 14 d’octubre de 2004 
Durada: de 21.00 h a  22.05 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

 

Hi assisteixen: 

- Sr.  Ventura Roca Martí , president  
- Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
- Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
- Sr.  Jesús Fierro Rugall , vicepresident  tercer 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
- 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. 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 Maella, interventor accidental 
 

Alcaldes presents: 

- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Josep Marquès Castany, alcalde de Cabó 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
 

Excusa la seva assistència 

- Sr. Marc Benavent Guàrdia, 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. Nomenament d’un membre de la Comissió Paritària de personal. 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2004. 
5. Acord de contractació i aprovació de les bases per una pòlissa de crèdit. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Aprovació de projectes d’obres. 
7. Aprovació de l’addenda del Conveni amb el DPTOP d’actuacions de muntanya 

2003. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

8. Aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la cessió de fons 
FEDER per al Centre Tecnològic de l’Alt Pirineu. 

9. Aprovació del Conveni amb el Departament de Comerç, Consum i Turisme per a 
la delegació de competències en matèria de consum. 

10. Aprovació del Conveni amb el CEEI - Lleida per l’assessorament d’empreses 
innovadores a Lleida. 

11. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

12. Conveni amb el Departament de Presidència pel Pla Comarcal de Joventut 2004: 
funcionament, activitats i plans locals. 

13. Conveni amb la Fundació Sant Hospital per a la prestació de servei de transport 
adaptat.  

14. Conveni amb el Departament d’Educació de delegació de competències per al 
curs escolar 2004-05. 

15. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  

16. Moció que presenten els grups de CIU i ERC sobre transport escolar comarcal. 
17. Informes de Presidència. 
18. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aproven l’acta de la sessió anterior. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA D’UN CONSELLER  

Núm. exp. SE-ORG-10/2004 

 



En data d’avui el Sr. Martí Angrill, que té expedida una credencial de conseller 
comarcal al seu favor pel grup del Partit Popular i que havia de prendre possessió 
en aquesta sessió del Ple, ha comparegut davant la secretària del Consell Comarcal 
i ha signat el document de renúncia anticipada al càrrec 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 renúncia anticipada al càrrec de 
conseller comarcal del  Sr. Martí Angril Vilana del Partit Popular. 
 
Segon. Trametre aquest acord i còpia de l'escrit de renúncia a la Junta Electoral 
Central. 
 
 
3. NOMENAMENT D’UN MEMBRE DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PERSONAL 

        Núm. exp. SE-ORG-12/2004 
 
En data 3 de setembre de 2004 el Grup del PSC-Progrés ha tramès una carta 
comunicant els consellers comarcals que formarien part de les diferents comissions 
informatives comarcals i així mateix ha previst la substitució del Sr. Mas Bentanachs 
en els càrrecs que ocupava. 
 
Constant una proposta de designació a la Comissió Paritària de personal del Sr. 
Jordi Mas Ortega, el Ple per unanimitat dels membres presents acorda: 
 
Únic. Designar membre de la Comissió Paritària de personal en representació de 
l’empresa i en substitució del Sr. Jordi Mas Bentanachs el Sr. Jordi Mas Ortega. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2004. 

Núm. exp. IN-06/2004-OCP 
 
Se sotmet a la consideració del Ple l'expedient núm. IN-062004-OCP integrat pels 
suplements i les ampliacions que s’especifiquen en els quadres sinòptics següents: 
 
Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 
1-1/1 45502  Joventut. Pacte Territorial. BICAT 4.000,00 461.226.22 
1-2/1 45501  Dep. Educació. Transport escolar obligatori 100.000,00 422,226,09 
1-3/1 45501  Dep. Educació. Servei menjador escolar 20.000,00 422,226,25 
   Total suplements de crèdit 124.000,00 
 
 
Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 
2-1/1 45502 Parc Cadí. Prospecció arqueològica Cadí 10.000,00 761,601,20 
2-2/1 45502 DURSI.ACOM. Prospecció arqueològica Cadí 3.000,00 761,601,20 
2-3/1 76100 Dip. Lleida. Obres seu del consell comarcal 12.000,00 433,622,01 
2-4/1 45502 Pacte Territorial. Joves emprenedors 2.300,00 761,770,00 
2-5/1 45502 Dep. Turisme. Ruta BTT 10.000,00 761,601,20 
2-6/1 46204 Aj. la Seu d’Urgell. Ruta BTT 5.081,52 761,601,20 
2-7/1 78000 Fund.Territori Paisatge.Prospec.paleontològ. 10.000,00 761,601,20 

  Total ampliacions de crèdit 52.381,52 



 
Prèvia explicació detallada per part del Sr. gerent, vistes les bases d’execució del 
pressupost vigent aplicables, d’acord amb l’informe previ d’Intervenció. 
 
Atès el disposat a l’article 169, 177 i 178 del RD legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 500/1990, 
de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
A proposta de la Presidència i per assentiment, el Ple per unanimitat dels membres 
presents acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pressupost 1/2004 per suplement i ampliació de 
crèdits que consta als antecedents. 
 
Segon. Exposar al públic el pressupost durant el termini de 15 dies hàbils en la forma 
que estableix l'article 169.1 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el benentès que, 
de no produir-se reclamacions, la modificació del pressupost es considerarà 
definitivament aprovada, un cop complert el període d'exposició. 
 
 
5. ACORD DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DE LES BASES PER UNA 
PÒLISSA DE CRÈDIT 
 
El president dóna la paraula al Sr. Brescó, que presenta al consistori les bases per a 
la contractació d'una pòlissa de crèdit i manifesta que, donada la proximitat del 
venciment d'una de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació l'any 2003, es 
proposa la concertació d'una nova operació de venciment anual per import de 
570.000 €, i manifesta que aquesta és la pòlissa complementària que es fa cada 
any. 
 
La Comissió informativa de Governació i Finances n’ha informat favorablement 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació 
d'una pòlissa de crèdit anual per import de 570.000 €. 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents entitats bancàries que van presentar proposta a la 
pòlissa anterior la presentació de propostes. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la 
contractació d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a 
signar-la.  

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
6. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES 
 
6.1. PAVIMENTACIÓ DE L’ACCÉS SUD A BELLPUI    

       Núm. exp.AP-08/2004-PRO 
 



Vist el projecte redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, 
 

Títol Import 
Pavimentació de l’accés sud a Bellpui 62.267,61 

 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient, 
 
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 “Pavimentació de l’accés sud a Bellpui”, 
que té un import de pressupost per contracte de seixanta-dos mil dos-cents 
seixanta-set euros amb seixanta-un cèntim (62.267,61€), 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 D’ACCÉS AL QUERFORADAT. APROVACIÓ 
DEL PROJECTE                          Núm. exp. AP-07/2004-PRO 
 
En data 21 de setembre de 2004 la Comissió de Govern del Consell Comarcal va 
aprovar el projecte d’obres següent, atès que era urgent iniciar l’exposició pública per 
poder executar les obres abans de l’hivern. 
 

Títol Import 
Rehabilitació i condicionament de l’accés al Querforadat : 
tram el Querforadat - cruïlla de Toloriu” 

40.389,67 € 

 
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. Ratificar l’acord de Comissió de Govern de 21 de setembre d’aprovació del 
projecte d’obres titulat “Rehabilitació i condicionament de l’accés al Querforadat: 
tram el Querforadat - cruïlla de Toloriu” que té un import de pressupost per contracte 



de quaranta mil tres-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-set cèntims (40.389,67 
€), IVA inclòs. 
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments afectats. 
 
Tercer. Suspendre el procediment de contractació de l’expedient CO-OBR-22/2004, 
iniciat per contractar les obres per procediment negociat sense publicitat per raó de 
l’import. 
 
 
6.3. APROVACIÓ DE MEMÒRIA VALORADA, ACORD DE CONTRACTACIÓ I 
APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DEL 
FERM DEL CAMÍ D’ACCÉS AL QUERFORADAT” 
                 Núm. exp.CO-OBR-27/2004 
 
El Sr. Porta, gerent, explica el motiu pel qual es planteja l’aprovació de la memòria per 
a l’arranjament de l’accés al Querforadat. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesilla i lamenta que com alcalde de Peramola s’hagi 
assabentat ara d’aquest tema. 
 
El president respon que l’obra de Peramola continuarà endavant. 
 
El Sr. Tordesilla demana que perquè no es fa la segona fase de Peramola enlloc de 
fer una altra obra. 
 
El Sr.Porta, gerent, respon que el problema és de termini d’execució de les actuacions 
del DPTOP 2003. 
 
El president explica que l’obra es podria haver executat amb un import de fins a un 20 
% ja que la Llei ho permet, però sembla que al contractista ara no l’hi interessa. 
 
El Sr. Tordesillas demana que es tingui en compte el comportament d’aquest 
contractista. 
 
El Sr. Porta comenta que la majoria de procediments de contractació són oberts i no 
es pot tenir en compte directament. 
 
Acord 
 
Vista la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal, 
 

Títol Import 
Rehabilitació del ferm del camí d’accés al Querforadat: tram 
Toloriu – El Querforadat 

174.253,02 

 
Tenint en compte que en data 21 de setembre de 2004 la Comissió de Govern del 
Consell Comarcal va aprovar el projecte d’obres “Rehabilitació i condicionament del 
camí d’accés al Querforadat”, per import de 40.389,67 € 
 
Atès que era urgent iniciar l’exposició pública per poder executar les obres abans de 
l’hivern i tenint en compte que aquest procediment s’ha suspès. 



 
Vist que els alcaldes dels ajuntaments de Cava i del Pont de Bar han manifestat 
verbalment la voluntat que l’execució sigui realitzada pel Consell Comarcal i de 
transmetre-li el finançament que pugui per part de la Diputació de Lleida o d’altres 
ens o administracions públiques.  
 
Considerant que l’obra a realitzar necessita de major dotació donat el mal estat en 
què es troba actualment el camí, i que l’actuació definitiva seria una rehabilitació 
total del ferm, per tal que l’obra fos molt més consistent i duradora. 
 
Considerant també que aquesta obra es podria incloure en el conveni subscrit amb 
el Deprtament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, anualitat 
2003, de millora de camins, donat que l’obra prevista “Camí d’accés a Cortiuda”, no 
podrà ser executada durant el mes de novembre.  
 
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 la memòria d’obres titulada “Rehabilitació del ferm del camí d’accés 
al Querforadat”, que té un import de pressupost per contracte de 174.253,02, IVA 
inclòs. 
 
Segon. Acordar la contractació de l’obra referenciada, donar-li tràmit d’urgència, i en 
la forma de concurs. 
 
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el concurs 
tramitat. 
 
Quart. Iniciar els tràmits amb els ajuntaments de Cava i Pont de Bar per a la cessió 
dels terrenys afectats i obtenció de les autoritzacions i permisos corresponents, així 
com garantir-ne el finançament. 
 
 
7. APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI AMB EL DPTOP 
D’ACTUACIONS DE MUNTANYA 2003 
 
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 per aquella anualitat del qual 
es va aprovar una primera modificació el mes d’octubre de 2003. 
 
En aquest moment es preveu definir i preveure la concreció de totes les actuacions 
per ajustar els imports de les previsions inicials que inclou entre altres les 
modificacions acordades pel Ple del 9 d’octubre de 2003 i sol·licitades per acord de 
Ple de 10 de juny d’enguany el resum de les quals és el següent: 
 
 



Actuació       Conveni        Modificació 
1. Camí rural de Canelles (Fígols i Alinyà)       84.024,17   89.623,60  
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-Castellbò)   90.924,02  
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 
 
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 l’addenda al Conveni entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i el Consell Comarcal per al desenvolupament del Pla Comarcal de 
Muntanya, any 2003, que consta als antecedents. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per tal que es pugui procedir a la seva signatura. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER 
A LA CESSIÓ DE FONS FEDER PER AL CENTRE TECNOLÒGIC DE L’ALT 
PIRINEU 

       Núm. exp.CV-19/2004-AJU 
 
El Consell Comarcal és l’ens responsable de l’execució de l’actuació de Desplegament 
d’infraestructures de telecomunicacions titulat Alt Urgell en Xarxa, inclosa al DOCUP 
per a la zona objectiu 2 de Catalunya, de les actuacions amb cofinançament FEDER 
per a les anualitats 2002/03. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està interessat a executar la part d’aquesta subvenció 
que fa referència a la implantació d’un Centre Tecnològic de l’Alt Pirineu que físicament 
s’ubicarà a l’edifici de l’antic col·legi de les Monges de la capital de la comarca. 
 
Es considera i valora la conveniència que l’ens executor, en atenció als motius de 
propietat de l’edifici on s’ha de situar l’esmentat Centre, sigui l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell. 
 
Tenint en compte l’informe favorable de la Comissió de Promoció, Cultura i Societat de 
la Informació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a l’execució de 
l’actuació Centre tecnològic de l’Alt Pirineu (CTAP) del projecte Desplegament 
d’infraestructures de telecomunicacions inclosa al DOCUP amb finançament FEDER. 
 



Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i deixar-ne la deguda 
constància a l’expedient. 
 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I 
TURISME PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE 
CONSUM 
 
En data 30 de desembre de 2003 es va cursar la sol·licitud de subvenció i de conveni 
al Departament de Comerç, Turisme i Consum per a la pròrroga anual de la delegació 
de competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques d’inspecció 
i campanyes de control i per la coordinació de les actuacions que s’hi deriven tal i com 
s’ha anat fent des de l’abril de 2002. 
 
El Departament de Comerç, Consum i Turisme ha presentat la proposta de Conveni 
per a l’any 2004 que puja un total de 37.900 €. 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Promoció, Cultura i Societat 
de la Informació. 
 
Se sotmet la proposta a votació i per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Departament de Comerç, 
Turisme i Consum per la delegació de competències en matèria de resolució de 
conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control i per a la 
coordinació de les actuacions que s’hi deriven per a l’any 2004. 
 
Segon. Trametre el Conveni degudament signat al Departament per a la seva 
tramitació. 
 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA – CEEI-LLEIDA 
PER  A L’ASSESSORAMENT D’EMPRESES INNOVADORES A LLEIDA 
 
S’ha rebut del Centre Europeu d’Empreses i Innovació el Conveni amb la Diputació de 
Lleida que regularà les relacions de col·laboració i establirà les bases per a la difusió i 
tramitació de les sol·licituds de microcrèdits a emprenedors amb nou projectes 
empresarials de la comarca. 
 
Atès l’interès que pot tenir per als empresaris amb nous projectes o per als nous 
empresaris de la nostra comarca. 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Promoció, Cultura i Societat 
de la Informació. 
 
Per unanimitat dels 17 membres corporatius presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida, el Consell 
Generau de la Vall d’Aran i els consells comarcals de Lleida de col·laboració en la 
difusió i tramitació de la sol·licitud de microcrèdits per emprenedors. 
 



Segon. Trametre certificat d’aquest acord al CEEI-Lleida per tal que pugui donar 
curs a la signatura del conveni amb la Diputació de Lleida. 
 
 
11. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
11.1 SANT SERNI DE NOVES DE SEGRE                       Núm. expd. BCIL 13/2004 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Serni de Noves de Segre. 
 
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 parroquial l’arquitectura 
barroca d’àmbit rural que conté elements importants de mobiliari litúrgic. Per altra 
banda aquest edifici té un paper important en la caracterització del perfil urbà del 
poble relacionat amb l’impuls de l’activitat econòmica que tingué lloc a finals del 
segle XVIII. 
 
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 Serni de Noves de 
Segre. 
 
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 les Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
11.2 ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT CLIMENT DE COLL DE NARGÓ 

Núm. expd. BCIL 25/2004 
 
L'Ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església parroquial de Sant Climent, situada dins del poble de Coll de 
Nargó. 
 
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 parroquial pel fet de ser un 
temple d’arquitectura barroca amb una línia classicista molt característica, que conté 



elements importants de mobiliari litúrgic, així com un programa decoratiu al 
presbiteri que es obra del pintor Josep Oromí, el darrer representant autòcton de la 
pintura religiosa mural i natural precisament de Coll de Nargó. Per altra banda 
l’edifici té un paper important en la caracterització del perfil urbà del poble de Nargó. 
 
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 parroquial de Sant Climent de 
Coll de Nargó. 
 
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 Coll de Nargó i al Bisbat d’Urgell. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
12. CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA PER AL PLA 
COMARCAL DE JOVENTUT 2004: FUNCIONAMENT I ACTIVITATS I AMB ELS 
AJUNTAMENTS DE SUPORTS ALS PLANS LOCALS 
 
12.1 CONVENI PER SUPORT AL PLA COMARCAL DE JOVENTUT, 2004 
 
En data 21 de setembre la Comissió de Govern va aprovar el següent conveni per 
urgència: 
               Núm. exp. CV-17/2004-GEN 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té delegades competències de l’Administració de 
la Generalitat en matèria de joventut mitjançant Conveni signat el dia 9 de febrer de 
1994. 
 
L’any 2001 es van signar dos convenis, un de nou de delegació de competències i 
un complementari de suport al Pla Comarcal de Joventut. 
 
Per aquest any 2002 es va unificar en un únic document el Conveni de suport al Pla 
Comarcal de Joventut i l’Addenda de modificació del Conveni de delegació de 
competències, signat en data 13 de març de 2001, prorrogat al 2003. 
 
Per a l’any 2004 es proposa la signatura d’un nou conveni de suport al Pla Comarcal 
de Joventut conveni que només inclou les actuacions i activitats de 
desenvolupament d’aquest Pla per import de 24.000 € 
 



Sotmesa la proposta a votació per unanimitat s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre la Secretaria General de Joventut i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell que estableix el suport al Pla Comarcal de Joventut. 
 
Segon. Trametre certificar d’aquest acord a la Secretaria General de Joventut. 
 
Tercer. Donar compte en el proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda la seva ratificació 
 
 
12.2 CONVENI PER SUPORT ALS PLANS LOCALS DE JOVENTUT, 2004 PER A 
L’ALT URGELL                     
 
En data 21 de setembre la Comissió de Govern va aprovar el següent conveni per 
urgència: 

  Núm. exp CV-18/2004-GEN 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té delegades competències de l’Administració de 
la Generalitat en matèria de joventut mitjançant Conveni signat el dia 9 de febrer de 
1994. 
 
Des del 2001 el CCAU ha elaborat amb els ajuntaments d’Oliana i Organyà els 
Plans locals de Joventut atorgant el suport logístic i tècnic necessari per dotar a 
aquestes entitats locals de les seves pròpies eines de treballs amb els joves. 
 
Des d’enguany s’està començant a fer les mateixes tasques en coordinació amb 
l’Ajuntament  de la Seu d’Urgell. 
 
Per tal de poder dotar econòmicament aquest suport es proposa per a l’any 2004 la 
signatura d’un nou conveni amb la Generalitat per a les actuacions emmarcades als 
diferents plans locals de Joventut dels municipis de la comarca que inclou les 
actuacions i activitats de desenvolupament d’aquest plans per import total de 8.000 
€, amb el següent desglòs: 
 

- La Seu d’Urgell  : 5.000 € 
- Oliana                : 2.000 € 
- Organyà            : 1.000 € 

 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre la Secretaria General de Joventut i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell que estableix el suport als plans locals de Joventut de la 
comarca de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a la Secretaria General de Joventut. 
 
Tercer. Donar compte en el proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda la seva ratificació 
 



12.3 CONVENIS AMB ELS AJUNTAMENTS DE SUPORTS ALS PLANS LOCALS 
DE JOVENTUT: AJUNTAMENTS DE LA SEU D’URGELL, OLIANA I ORGANYÀ 
 

Núm. exp. CV-22/2004-AJU 
 
Del Conveni signat amb la Secretaria General de Joventut del Departament de la 
Presidència se’n desprèn la necessitat d’establir convenis amb els ajuntaments de la 
comarca que disposin de plans locals de joventut poder executar i finançar les 
actuacions que en ell es preveuen i en fixen el model de conveni. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el model de conveni a signar amb els ajuntaments que consten i pels 
imports que els hi corresponen. 
 
Segon. Trametre aquest acord als ajuntaments, juntament amb la còpia autoritzada del 
conveni per tal que puguin procedir a la seva signatura. 
 
Tercer. Trametre còpies dels convenis degudament signats a la Secretaria General de 
Joventut. 
 
 
13. CONVENI AMB LA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL PER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT 
 
Es retira el punt de l’ordre del dia. 
 
 
14. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PER AL CURS ESCOLAR 2004-05 
 
El juny de l’any 1999 es signà el conveni de delegació de competències quant a la 
gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei de menjador i altres 
prestacions en matèria d’ensenyament. 
 
El Departament d’Educació ha presentat la proposta d’addenda per al curs 
2004/2005, que puja un total de 968.927,94 € que pot ser susceptible de 
regularització. 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió de Serveis Públics. 
 
Se sotmet la proposta a votació i per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l'addenda al Conveni entre el Departament d’Educació i el Consell 
Comarcal d’actualització econòmica per al curs 2004/2005. 
 
Segon. Trametre aquest acord juntament amb el Conveni degudament signat a la 
Direcció General de Centres Docents i còpia a la Delegació Territorial del 
Departament d'Educació per a la seva tramitació. 
 
 
 



15.  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. 37 al 54 del 2004, compresos entre els dies 30 de juliol de 2004 i 

la data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 21 a la 27 de 2004, compreses entre els dies 30 de juliol de 

2004 i la data d'avui. 
 
 
16. MOCIO DELS GRUPS DE CIU I ERC SOBRE TRANSPORT ESCOLAR 

Núm. exp. PR-05/2004-MOC 
 
El Sr. Fierro, conseller portaveu del grup de CIU, presenta la moció i dóna lectura a la 
proposta d’acord. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas, del Grup del PSC-Progrés, i manifesta que després de tres 
mesos torna a sortir aquest tema i del redactat proposat sembla que la funció principal 
del Consell Comarcal que és vetllar per la gent de la comarca es torna a delegar a una 
altra administració enlloc d’assumir-ho directament el propi Consell, doncs si  el 
DPTOP digués que si per poder fer el transport escolar no obligatori i el Departament 
d’Ensenyament diu no al finançament no es tirarà endavant, i per tant proposa que 
s’afegeixi la següent frase al punt 2 de la moció: “en cas que els Serveis Territorials 
d’Educació no se’n facin càrrec el Consell Comarcal n’assumirà el cost.” 
 
El Sr. Fierro respon que amb la precarietat de finançament de què disposen els 
consells comarcals es fa difícil acceptar una cosa així. Quan es va plantejat fa tres 
mesos aquesta qüestió es va dir que era el Departament d’Educació qui havia de 
finançar-ne el cost. Per altra banda s’ha de tenir en compte que en aquest moment 
més del 60 % dels alumnes d’ensenyament no obligatori ja s’estan transportant. Quan 
s’autoritzi per part de la DG de Ports i Transports el fet de poder recollir els alumnes 
d’ensenyament no obligatori que estan en zones on hi ha concessió de transport 
públic, ja es buscaran els diners però primer s’ha de tenir el permís. 
 
El Sr. Mas manifesta que estan disposats a col·laborar i que des de l’última sessió del 
Ple no els ha telefonat ningú. 
 
El Sr. Fierro recorda que el Sr. Mas es va comprometre a tenir-ho solucionat en 15 
dies. 
 
El Sr. Mas respon que no es va actuar perquè la moció de fa tres mesos no es va 
aprovar i per tant no podia fer res. Per altra banda manifesta que sembla que el Sr. 
Fierro només mira cap a un partit a l’hora de demanar compliments i recorda que hi ha 
dos departaments afectats.  
 
Pel que fa al finançament el Sr. Mas proposa que s’assumeixi de recursos propis del 
Consell Comarcal i pregunta que què es fa amb els diners de l’assessor de CIU. A 
continuació anuncia el vot favorable a la moció dels membres del seu Grup. 
 
El Sr. Fierro agraeix el vot favorable i exposa que si hi ha autorització per part de la DG 
de Ports i Transports s’haurà de parlar amb el Departament d’Ensenyament pel 



finançament, atès que el Consell Comarcal pràcticament no disposa de recursos propis 
a no ser els procedents del Fons de Cooperació Local de Catalunya. 
 
El Sr. Mas posa de relleu que aprovada la moció treballaran perquè tiri endavant. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’aprova la 
següent,  
 
Moció dels grups Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, al 
Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

 
TRANSPORT ESCOLAR COMARCAL  

 
Atès que existeix una discrimació 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 escolar obligatori. 
 
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 companys de transport escolar obligatori, tenint en compte que són 
un percentatge molt elevat respecte del total, alumnes de batxillerat de fora de la 
seu, 34,445 i alumnes de cicles formatius, 63,06 % . 
 
Els Grups de CiU i d’ERC presenten al Consell Comarcal la següent proposta 
d’acord: 
 

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

 
2. Sol·licitar als Serveis Territorials d’Educació a Lleida la subvenció necessària 

per finançar el cost addicional que suposaria l’increment de places en els 
vehicles de transport escolar obligatori.  

 
3. Sol·licitar a la Direcció General de Transports del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques, que ens formalitzi l’autorització pels alumnes de 
transport escolar no obligatori d’ús de bus escolar, en les parades de 
concessió de línia per part de l’Anònima Alsina Graells. 

 
4. Comunicar als Serveis Territorials d’Ensenyament els acords que 

esdevinguin de l’ampliació dels servis de transport escolar a la comarca per 
a què donin el vist i plau. 

 
 
 
 



17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa que a principis d’octubre ha començat un taller d’ocupació a 
Tuixent sobre herbes remeieres que es dirigeix bàsicament a dones, ja que és un 
sector de població amb dificultats d’oportunitats laborals a la vall de la Vansa i Tuixén. 
Alhora s’està intentant recuperar un ofici important i s’espera que a finals d’any 
comenci a donar els seus fruits.  
 
 
18. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el Sr. Mas i explica que en data d’avui el seu Grup ha entrat una 
sol·licitud d’informació dels imports cobrats pel president i pels vicepresidents des 
de l’1 de gener de 2003, ja que s’havia demanat formalment i no s’havia donat i per 
tant per si no havia quedat clar que és el que es demanava s’ha fet aquest escrit. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Mas i fa un prec sobre la runa que baixa d’Andorra, ja 
que la gent pren consciència que hi ha uns 500 camions que passen la frontera i es 
troba a faltar algun pronunciament del Consell Comarcal. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro i aprofita l’avinentesa per convidar a tots els presents a 
la Fira de Sant Ermengol de la Seu que tindrà lloc el proper cap de setmana. 
 
Demana la paraula el Sr. Fiol i al fil de coses de les que se n’han assabentat avui 
com l’aprovació de la contractació de les obres del Querforadat i els problemes amb 
l’obra de Cortiuda manifesta que es denota certa imprevisió ja que amb un contracte 
signat el 24 d’agost, que és un temps dolent per a aquestes coses, i amb previsió de 
justificació el mes de novembre, no és seriós pensar que estigui tot fet. Sembla 
doncs que la gestió no és la més afinada i per tant demana que el temps no sigui 
tant ajustat entre el termini d’execució i el termini de justificació de la subvenció 
perquè porta desencert. Insisteix en el fet que sembla que falla la gestió i demana 
quin era el termini d’execució. 
 
El president respon que el termini d’execució era de 3 mesos. 
 
A continuació demana la paraula el Sr. Pubill, alcalde de Cava i explica els fets que 
van ocórrer durant el passat pont del Pilar amb una actuació del cos del Mossos 
d’Esquadra en el seu municipi. Explica que el diumenge dia 10 una parella jove, 
d’uns 40 anys van anar a passejar al bosc i a les 3 h. de la tarda van trucar que 
estaven perduts en uns prats i els mossos van procedir a fer un rescat amb cotxes 
amb sirenes engegades i un helicòpter. L’enrenou que van fer per la vall va ser tal 
que la gent de poble sense saber-ne res van pensar que hi havia hagut algun 
atracament o similar i el telefonaven a ell com alcalde per saber què passava, i ni ell 
com a alcalde ni el jutge de pau en sabien res. Remarca en la seva explicació que la 
gent perduda no estava ferida, eren d’uns 40 anys i tenien un mòbil amb el qual es 
comunicaven perfectament per la qual cosa vol posar de relleu que considera 
totalment fora de lloc i innecessari un rescat de les característiques del que es va fer 
i que considera aquesta actuació com a una malversació de fons públics, ja que a la 
Serra del Cadí ja se n’han fet d’altres de rescats amb helicòpters però s’han de 
reservar per quan són imprescindibles. A continuació explica que a mitja tarda va 
venir una patrulla de la Guàrdia Civil amb quatre números i es van dirigir a ell mateix 
com alcalde per comunicar-li que anaven a buscar una gent que havien avisat que 



estaven perduts i que van fer una actuació molt més com cal que els Mossos, ja que 
van preguntar on podien ser els prats i van anar-hi a peu, no com els Mossos que 
quasi no sortien del cotxe. Per una banda no s’entén la descoordinació, ja que van 
venir Mossos i Guardia Civil per separat. Per l’altra no s’entén que s’enviï un 
helicòpter que val de 10 a 20 € el minut per un rescat que no era tal. Demana al 
Consell Comarcal que doni suport a la proposta de dirigir-se a la Consellera 
d’Interior i al Conseller de Governació perquè els rescats de muntanya amb 
helicòpters es facin quan siguin realment necessaris i hi hagi ferits perquè si no és 
així sembla que és malgastar diners públics; també demana que al proper Consell 
d’Alcaldes es demani que els Mossos d’Esquadra expliquin per què no informen i 
fan aquests desplegaments innecessaris. 
 
El president demana a l’alcalde de Cava que ell mateix es dirigeixi als consellers 
esmentats i que ell com a president del Consell Comarcal li donarà el seu suport. 
Alhora suggereix que se’n parli amb el Sr. Batllori, cap de la Comissaria de Mossos 
d’Esquadra de la Seu d’Urgell perquè es tingui en compte els alcaldes quan s’actuï 
en un terme municipal per temes d’aquests i proposa que se’n parli al Consell 
d’Alcaldes. 
 
El Sr. Pubill manifesta que li agradaria saber qui va ordenar aquesta desfortunada 
actuació ja que ell entén que algú que no està ferit, que no té dificultats per caminar i 
que pot parlar per un telèfon mòbil no requereix un rescat amb helicòpter. 
 
El Sr. Bartomeu manifesta que des del cos dels Mossos d’Esquadra s’està fent 
alguna actuació de nit als pobles que és una vergonya, i que altres vegades que 
s’han demanat no han pogut. 
 
No havent-hi cap altra 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. 696018-C al núm. 
696026-C, i comprèn un total de 9 folis, numerats del 75 al 91. 
 
La Seu d’Urgell, 22 de desembre de 2004 
 
La secretària accidental 
 


