
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 de desembre de 2004 
Durada: de 21.00 h a  22.45 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Sr.  Ventura Roca Martí , president  
- Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
- Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
- Sr.  Jesús Fierro Rugall , vicepresident  tercer 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall, 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. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
- Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
- Sr. Pere Chica Lozano 
 
- Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

També hi són presents: 

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

Alcaldes presents: 

- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
- Antoni Capdevila Tarradellas, alcalde de Ribera de l’Urgellet 
 

Excusa la seva assistència 

- Sr.  Pere Artigues Alrich, 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. Aprovació del Pressupost de l’exercici 2005 i plantilla de personal. 
4. Expedient de modificació de crèdits. 
5. Modificació de l’ordenança fiscal del servei de teleassistència. 
6. Conveni amb el Consorci AUGEMA per a la prestació de serveis 

economicoadministratius. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

7. Conveni amb el DPTOP per a desenvolupar actuacions específiques de 
muntanya i millora de camins. 

8. Conveni amb la Direcció General d’Habitatge de subvenció de l’any 2004 pel 
manteniment de l’oficina comarcal de rehabilitació d’habitatges. 

9. Conveni per a l’aplicació del Pla de servei de transport de viatgers a l’Alt Urgell. 
10. Sol·licitud de renovació a l’Agència Catalana de l’Aigua de ser administració 

actuant de l’explotació de l’EDAR de Montferrer. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

11. Conveni de col·laboració en matèria de senyalització turística amb Turisme de 
Catalunya. 

12. Conveni amb els ajuntaments de la Vansa i Fórnols, Josa i Tuixén i l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica per a la realització d’un projecte de recerca arqueològica.   

13. Declaració de béns culturals d’interès local. 
14. Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Coll de Nargó i ADAU pel 

desenvolupament del projecte Paleontologia i Entorn. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

15. Proposta de gestió de servei de menjador escolar a les escoles de primària a 
l’empresa IAUSA. 

16. Conveni amb el Servei Català de la Salut per l’UMAP 2004.  
17. Adhesió al Conveni entre el Departament de Justícia, la FMC i l’ACM per a 

l’aplicació de mesures penals alternatives. 
18. Creació de la Comissió politicotècnica per a la prestació del servei de transport 

adaptat a l’Alt Urgell.  

19. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
20. Informes de Presidència. 

Punts inclosos per urgència 

21. Conveni amb la Diputació de Lleida pel Pla de Dinamització de l’ocupació. 
22. Aprovació del Conveni amb la Diputació de Lleida per a la creació de la xarxa 

d’experts en comerç local.   

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 DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER  
Núm. exp. SE-ORG-14/2004 

Es dóna compte que en data 29 d’octubre s’ha rebut de la Junta Electoral Central la 
credencial del Sr. Pere Chica Lozano 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. Chica 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. Chica respon – Si, juro. 
 
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. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2005 I PLANTILLA DE 
PERSONAL 
 
El Sr. Brescó, vicepresident, presenta el pressupost de l’exercici 2005 i de la plantilla 
de personal destacant del projecte la relació del seu import global en relació al de l’any 
2004, fet que representa un increment del 12,19 %.  Aquest import consolida les xifres 
dels pressupostos comarcals dels darrers anys, alhora que manté l'estructura funcional 
de la corporació. 
 
En general, i pel que fa als ingressos, destaca l'increment de l’import per taxes i altres 
ingressos en un 7,24 %, les transferències corrents en un 9,88 % i les transferències 
de capital en un 10,14 %. Els capítols de transferències, tant corrents com de capital 
suposen el 97,64 % dels ingressos de la corporació amb la conseqüent dependència 
per ingressos finalistes. L’altre capítol pressupostat d’ingressos que destaca és el de 
passius financers amb la incorporació d’un préstec a llarg termini de 150.000 € que 
s’haurà de demanar per fer front a la construcció de l’edifici nou. 
 
En quan a les despeses fa algunes consideracions concretes, i en primer lloc es 
refereix a les de personal posant de relleu l’increment global d’un 12,28 % 
conseqüència per una banda de l’increment retributiu del 2 % de la massa salarial 



global més un l’increment previst d’un 40 % del complement de destí, i per l’altra de 
l’increment d’un 25 % de complement específic en les pagues extraordinàries, 
consolidant-se en aquestes el 100 % del complement de destí i el 25 % del específic 
acordat per la Comissió Paritària de Personal. Altres increments es deuen a augments 
de jornada i creació de nous llocs de treball a la plantilla. 
 
Pel que fa al les despeses en béns corrents i serveis posa de manifesta que s’ha 
consignat un increment d’aproximadament un 8 %, del que destaca els serveis socials 
amb tots els seus serveis, la UMAP, les despeses d’ensenyament, consum, cultura, 
joventut, serveis als ajuntaments i d’infraestructures i medi ambient, comunicacions, 
turisme i promoció econòmica. 
 
Pel que fa a les transferències corrents enguany han disminuït en un 6 %, tot i que 
destaquen les aportacions a fundacions i al Consorci Alt Urgell XXI. 
 
En quan a les inversions reals també han disminuït, sobretot tenint en compte que la 
part més important del projecte “Alt Urgell en xarxa” ja està contractat, mantenint-se la 
resta en nivells similars d’inversió dels altres anys. 
 
Pel que fa a les transferències de capital ressalta l’increment d’un 163 % per 
incorporació del PUOSC (amb el programa general, el de nuclis agregats i el d’acció 
territorial) el Pla d’ocupació i d’altres.  
  
Per acabar, manifesta que els grans reptes per aquest exercici se centren en la 
millora de les infraestructures, el medi ambient i els serveis socials, amb continuïtat 
amb el que s’ha vingut fent, ja que no són uns pressupostos per fer volar coloms 
sinó que ens fan tocar de peus a terra i que per tant fan possible que es demani el 
vot favorable de tots els grups comarcals. 
 
Pren la paraula el Sr. Chica i manifesta que tot i que no ha tingut temps de repassar 
el pressupost en profunditat s’ho ha mirat una mica i l’ha sorprès gratament que el 
Consell Comarcal no tingui deutes, doncs demostra que les subvencions arriben, 
sobretot tenint en compte que en altres ens no passa així i per tant, pressuposant la 
bona fe de qui ha elaborat el pressupost, farà un vot de confiança votant a favor de 
l’aprovació d’aquests pressupostos. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que la bona fe es pressuposa de tothom però 
que ells, que porten més temps al Consell, no poden estar d’acord amb aquests 
pressupostos. Fa una reflexió sobre el que ha estat l’any 2004 i els tres reptes 
d’inversions que es van proposar en aquell moment, i en concret el refugi d’animals 
que no s’ha fet, l’ampliació de l’edifici seu del Consell Comarcal que no s’ha 
començat ni la primera fase i l’ordre que s’havia de posar al milió tres-cents mil 
euros que tot i que s’ha començat no s’ha executat del tot. L’any passat es deia que 
el 2004 fora molt diferent al 2003 però si s’avalua la seva execució es veu que 
aquest any es preveu fer més del mateix no veient-se nous reptes sinó que només 
es fan afirmacions genèriques. Per tot això anuncien el seu vot en contra d’aquests 
pressupostos. Reflexiona sobre el fet que es tornen a destinar 80.000 € per pagar 
dos assessors que són assessors dels partits polítics que alhora tenen càrrecs 
orgànics dins els seus partits mentre que al Consell Comarcal li calen més tècnics i 
no més assessors polítics i es pregunta que si fossin tres partits al govern del 
Consell si hi haurien tres assessors. 
 



Continua amb la paraula el Sr. Mas i manifesta que en relació a la dotació 0’7 % de 
l’import del fons de cooperació local no s’aplica a despesa de cooperació amb el 
tercer món tal com es va concebre l’any 1988 per Nacions Unides i ni tant sols es 
destinen els 4.000 € a organitzacions locals que es dediquin al desenvolupament. 
Per altra banda, tot i que aquests imports surten de fons propis com és el fons de 
cooperació local, entén que es podria ser més generós i incloure els interessos 
patrimonials en la base de càlcul. 
 
En relació als ajuts socioeconòmics entén que hi ha molt poca dotació i veu que es 
mantenen igual, i tenint en compte els barems que s’apliquen s’ha de ser molt pobre 
per poder rebre un ajut la qual cosa sobta quan es dedica més del doble de l’import 
per mantenir dos assessors, que espera que no es dediquin a fer les llistes 
electorals. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i en primer lloc manifesta el seu acord inicial en el que 
ha manifestat el Sr. Mas en relació al 0’7 % doncs potser té part de raó en dir que no 
està prou bé, però també li vol dir que en aquest cas ha arrodonit una xifra a 4.000 € 
i s’hauria de puntualitzar que son 4.621 € i vol deixar molt clar que es dediquen a 
entitats sense ànim de lucre i a tasques socials. 
 
Pel que fa als grans reptes reitera que en política aconseguir coses costa molt i més 
per un organisme com és el Consell Comarcal sense quasi bé recursos propis, i per 
tant han de tenir molt clar que es busquen recursos de sota les pedres i que a 
vegades costa de veure la llum. Pel que fa al refugi d’animals posa de relleu que 
enguany està previst fer-lo i que segurament l’Ajuntament de la Seu cedirà els 
terrenys. Pel que fa a l’ampliació del Consell també s’haurà de fer perquè més enllà 
de quina institució acabi havent-hi serà inversió pública necessària i amb la 
subvenció de 150.000 € més el crèdit pel mateix import es podrà fer front a la 
despesa. En referència a projecte “Alt Urgell en xarxa” recorda que la major part de 
la inversió està contractada. 
 
En referència a la contractació dels dos assessors posa de manifest que la feina que 
fan és pròpia del Consell Comarcal en relació al control d’agendes, coordinació 
d’actes i altres d’uns polítics que no cobren per la seva dedicació i que al no poder-
hi ser permanentment tenen personal de confiança. 
 
En relació a l’import dels ajuts socieoeconòmics se suposa que parla de la part 
corresponent a ajuts per menjadors escolars i fa esment que l’import que es dota es 
el que es correspon amb l’aportació que es fa des del Departament d’Educació. Fa 
una reflexió sobre el fet que si es dona diners a més gent hi haurà menys diners per 
a cada usuari i que potser el Grup del PSC-Progrés mouria el llistó però les bases 
aprovades porten a una bona manera de distribuir pel que és té ja que si es donés 
accés a més gent qui menys té rebria menys diners. 
 
El Sr. Mas  respon que el Consell Comarcal per la seva gestió i amb el pressupost 
de què disposa amb el càrrec de gerent com a càrrec de confiança és suficient. 
Durant els últims mesos s’ha tingut només un assessor i no hi ha hagut cap 
davallada i ara li sembla escandalós que n’hi hagi dos. Respecte el 0’7 %  es 
pregunta que si els donen la raó perquè no ho canvien. En relació al pressupost del 
2004 referma la seva opinió que no es veuen projectes nous pel 2005 i hi ha un 
discurs igual, i tot i que el gerent porta el pes del dia a dia del Consell es troba a 
faltar una manca de decisió política. Pel que fa a l’afirmació que els polítics no 



cobren no és certa perquè si que cobren cada cop que venen al Consell, i si es 
volen treure els assessors i donar una petita assignació als polítics es comprendrà. 
 
El Sr. Brescó puntualitza sobre el nomenament del gerent explicitant que aquest és 
un càrrec nomenat pel Ple. Pel que fa a l’assessor i al temps que n’hi ha hagut un de 
sòl vol dir que ha hagut de treballar moltes tardes fent més hores de les previstes 
perquè havia de coordinar cinc agendes, la del president i dels quatre vicepresidents 
i ha hagut de fer molts viatges, gestions polítiques gràcies a les quals també 
s’aconsegueixen coses pel pressupost perquè la nostra comarca tingui una revifada 
important.  
 
En referència als diners que cobren els polítics del Consell Comarcal posa de 
manifest que són dietes i indemnitzacions per les assistències amb dotació molt 
minses, i ningú s’hi guanya la vida. Entenen que la proposta feta en el sentit 
d’establir retribucions per tots els consellers, d’entrada és una proposta per la qual 
l’equip de govern no aposta i prefereixen la via dels assessors. Pel que fa a nous 
reptes anomena a tall d’exemple la possibilitat de les guarderies comarcals. 
 
ACORD 
 
Vist el pressupost presentat i discutit, 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Governació i Finances de 14 
de desembre d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 143 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 5001990, de 20 de abril, pel que 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Amb els vots a favor dels 12 membres presents corporatius dels grups de CIU, ERC 
i PP i els vots en contra dels 6 consellers del Grup del PSC-Progrés s’acorda,  
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2005, 
integrat per: 
 
A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de 
despeses: 
 

    ESTAT D'INGRESSOS  IMPORT 
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos)  28.798,03
CAPITOL 4 (Transferències corrents)  3.250.004,57
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials)  3.000,00
CAPITOL 7 (Transferències de capital)  4.284.299,22
CAPITOL 8 (Actius financers)  0,00
CAPITOL 9 (Passius financers)  150.000,00
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS  7.716.101,82
   

ESTAT DE DESPESES  IMPORT 
CAPITOL 1 (Despeses de personal)  1.320.495,94
CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i serveis) 1.561.753,68
CAPITOL 3 (Despeses financeres)  3.000,00
CAPITOL 4 (Transferències corrents)   324.951,97



CAPITOL 6 (Inversions reals)  2.139.507,13 
CAPITOL 7 (Transferències de capital)  2.365.792,09 
CAPITOL 8 (Actius financers)  0,00 
CAPITOL 9 (Passius financers)  601,01 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES  7.716.101,82 
 
 
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT 
URGELL SA, amb el següent resum :  
 

 PREVISIÓ D'INGRESSOS  
1 Aportació de capital (761/740.00) 0,00 
2 Ingressos patrimonials 600,00 
3 Explotació EDAR de Montferrer 149.012,36 
4 Despeses de reposició i millores EDAR 32.000,00 
5 Gestió menjador escolar 226.383,16 
6 Subv. diverses cuina central 120.202,42 
6 Consell Comarcal- Alt Urgell en xarxa 30.000,00 
7 Altres ingressos 6.000,00 
 TOTAL 564.197,94 
  

PREVISIÓ DE DESPESES 
 

1 EDAR- explotació 149.012,36 
2 EDAR- reposició i millores 32.000,00 
3 Menjadors escolars 226.383,16 
4 Cuina central menjadors escolars 120.202,42 
5  Observatori Stat Informació- AU en xarxa 30.000,00 
6 Part. empreses foment i activ. econòmiques 0’00 
7 Despeses diverses 6.600,00 
 TOTAL 564.197,94 

 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 
2005. 
 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del 
personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost 
amb tots els requisits que determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal 
al servei de les entitats locals, aprovat per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 
30 de juliol. 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que 
estableix l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en relació amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
el benentès que, de no produir-se reclamacions, el pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte de prosseguir 
els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la 
corporació i trametre'n una còpia certificada a la Subdirección General de la Función 



Pública Local del Ministerio para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2004 
               Núm. exp. IN-07/2004-MOD 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 2/2004 mitjançant suplements, ampliació, i 
transferències de crèdit del Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 
2004, núm. expd. IN-07/2004-MOD. 
  
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 30 de setembre, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals. 
 

 Suplements de crèdit   : 109.491,71.- 
 Ampliació de crèdit   : 536.699,22.- 
 Transferències de crèdit:  :   46.100,00.- 

 
A proposta de la Presidència i per assentiment, el Ple per unanimitat dels membres 
presents acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pressupost 2/2004 per suplement, ampliació i 
transferència 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. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA                         OR-02/2004 
 
La Comissió de Governació i Finances del dia 14 de desembre va informar 
favorablement l'aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. 4 que 
estableix el cobrament de la taxa per la prestació del servei de teleassistència amb 
un increment del 4 % com a IPC previst per a finals d’any. 
 
No constant encara la proposta concreta de l’empresa Creu Roja, prestadora del 
servei, i tenint en compte la diferència de servei entre el bàsic i l’ampliat es proposa 
retirar el punt de l’ordre del dia i posposar l’acord de modificació a un millor estudi de 
la situació. 
 
Es retira el punt de l’ordre del dia. 
 
 
6. CONVENI AMB EL CONSORCI AUGEMA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
ECONOMICOADMINISTRATIUS             Núm. exp. CV-CON-33/2004 



Als efectes d’iniciar el funcionament del Consorci per a la gestió del Medi Ambient 
(AUGEMA) impulsat pel Consell Comarcal i del que formen part la pràctica totalitat 
dels ajuntaments de la comarca i les entitats supramunicipals que tenen per objecte 
el tractament i recollida de residus i per tant la preservació del medi es proposa la 
signatura d’un conveni d’aquest ens amb el Consell Comarcal per tal de regular la 
prestació de serveis econòmics i administratius per part de l’ens comarcal mentre el 
Consorci no tingui personal contractat. 
 
En data 15 de març de 2003 l’Assemblea General del Consorci en la seva sessió 
constitutiva va preveure la designació del director-gerent, la secretaria, la intervenció 
i la tresoreria en les persones que estaven ocupant aquests càrrecs al Consell 
Comarcal, prèvia la seva conformitat però sense fixar cal tipus de relació funcionarial 
ni laboral, de tal manera que les dues administracions haurien d’establir mitjançant 
aquestes relacions.  

En data 3 de desembre de 2004 va tenir lloc l’Assemblea General del Consorci que 
va aprovar l’esborrany del conveni que ara es proposa. 

La Comissió comarcal de Governació i Finances va informar-ne favorablement. 

Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 

Primer. Aprovar el Conveni amb el Consorci per a la gestió del Medi Ambient 
(AUGEMA) regulador de les relacions entre ambdós ens per a la prestació de 
serveis esmentats. 

Segon. Notificar aquest acord al Consorci per tal de poder procedir a la seva 
signatura. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
7. CONVENI AMB EL DPTOP PER A DESENVOLUPAR ACTUACIONS 
ESPECÍFIQUES DE MUNTANYA I MILLORA DE CAMINS, 2004             
                     Núm. exp. CV-GEN-25/2004 
 
En data 4 de novembre de 2004 la Comissió de Govern va aprovar per urgència els 
convenis 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, i en concret el referent a actuacions específiques de 
muntanya i de millora de camins. 
 
En aquest moment ja estan definides totes les actuacions el resum de les quals és 
el següent: 

Actuacions específiques de muntanya 

                             
Obra       Inversió       Finançament DPTOP 
Camí rural d’accés a Cortiuda (Peramola)    150.253,02 150.253,02 
Camí ral d’Arfa 2ª fase (Ribera Urgellet)  278.234,89 278.234,89 
Accés a Trejuvell (Valls d’Aguilar)     36.471,47   36.471,47 
Arranjament del camí d’accés a Valldarques            22.140,62   22.140,62 
Manteniment               54.000,00     54.000,00 
TOTAL        541.100,00 541.100,00 
Actuacions a petits nuclis 



Actuació      Inversió      Finançament DPTOP
  
a) Desenvolupament turístic         49.000,00        40.000,00 
(revisió rutes i reedició de catàlegs de promoció turística)  
b) Desenvolupament local         78.000,00        50.000,00 
(estudi desenvolupament i actuacions) 
TOTAL        127.000,00        90.000,00 
 
Total actuacions     Inversió      DPTOP     Altres
      872.197,63 631.100,00 244.097,63 

Programa d’actuacions de millora de camins de l’Alt Urgell 

Obra       Inversió     Finançament DPTOP 
Accès a Taús (Valls d’Aguilar)   95.532,79       95.532,79 
Accès a Bellpui – Accès sud (Valls d’Aguilar) 62.267,61       62.267,61  
Total                 157.800,00     157.800,00 
  
Atès que la competència per a l’aprovació dels Convenis i tenint en compte que per 
urgència van ser inicialment aprovats per la Comissió de Govern. 
 
Tenint en compte l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi 
Ambient, se sotmet la proposta a votació i, per unanimitat dels 18 membres presents 
s’acorda: 
 
Primer. Ratificar l’aprovació del Conveni entre el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques i el Consell Comarcal per al desenvolupament del Pla Comarcal 
de Muntanya, any 2004, per actuacions específiques de muntanya per import de  
631.100,00 € que consta als antecedents. 
 
Segon. Ratificar l’aprovació del Conveni entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques i el Consell Comarcal per al desenvolupament del Pla Comarcal de 
Muntanya, any 2004, per millora de camins per import de 157.800,00 € que consta 
als antecedents. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per tal que en tingui la deguda constància de la seva ratificació. 
 
 
8. CONVENI AMB LA DIRECCIÓ GENERAL D’HABITATGE DE SUBVENCIÓ DE 
L’ANY 2004 PEL MANTENIMENT DE L’OFICINA COMARCAL DE 
REHABILITACIÓ D’HABITATGE          Núm. exp. CV-GEN-29/2004 
 
La Direcció General d’Habitatge ha tramès l’esborrany del Conveni amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge pel manteniment de l’Oficina Comarcal de 
Rehabilitació d’Habitatges per a l’any 2004, el qual preveu un increment global de la 
dotació per a fer la tasca d’Oficina de Rehabilitació en un 2’5 sobre l’import del 2003 
del mateix conveni. 
 
La Comissió de Govern de 30 de novembre de 2004 va aprovar per urgència el 
Conveni esmentat als efectes de poder procedir a la seva signatura amb premura i 
abans de finalitzar l’any per tal que l’administració de la Generalitat pugui procedir a 
fer els pagaments corresponents per la feina feta durant l’any en curs. 



 
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Ratificar l’aprovació del Conveni entre la Direcció General d’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal per al manteniment 
de la Oficina de Rehabilitació d’Habitatges per a l’any 2004. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal 
que els consti la ratificació plenària. 
 
 
9. CONVENI PER A L’APLICACIÓ DEL PLA DE SERVEI DE TRANSPORT DE 
VIATGERS A L’ALT URGELL         Núm. exp. CV-GEN-27/2004 
 
En data 16 de novembre de 2004 es va procedir a la signatura del Conveni entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal per a 
l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell, en el qual es 
determinen les línies i serveis de transport per carretera que són objecte de 
subvenció per a l’any 2004. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i el Consell Comarcal per a l’aplicació del Pla de serveis de transport de 
viatgers per carretera a l’Alt Urgell per a l’any 2004. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament per tal que els consti la ratificació 
plenària. 
 
 
10. SOL.LICITUD DE RENOVACIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA DE 
SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L’EXPLOTACIÓ DE L’EDAR DE 
MONTFERRER 
 
1. El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant 
de l'explotació de l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, segons 
consta en escrit comunicat al Consell Comarcal l’any 2004 
 
2. El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell va acordar, en sessió ordinària 
celebrada el dia 21 de desembre de 1995, gestionar directament el servei 
d'explotació de l'EDAR de Montferrer a través de la societat pública mercantil 
INICIATIVES ALT URGELL, SA i que segueix ferma la voluntat del Consell 
Comarcal de continuar gestionant l'explotació de la dita EDAR i realitzar-la a través 
de la seva empresa pública IAUSA. 
 
3. La previsió de despeses fixes (de personal i manteniment) per a l'any 2004 es 
preveuen incrementades en un 2 % la part d’energia elèctrica, en un 3 % les de 
personal i en un 4 % les de manteniment ordinari, incloure de forma separada els 



residus sòlids amb un increment del 3 %, representant un increment del 2,96 % de 
la despesa ordinària. La direcció d'explotació continuaria essent del 4 % sobre la 
suma de les anteriors despeses; Resulta així la següent proposta d'explotació per a 
l'any 2005: 
 

Energia elèctrica 61.200,00.-
Residus sòlids 4.120,00.-
Personal 62.746,93.-
Manteniment ordinari 55.801,49.-
Direcció d'explotació 7.354,74.-
TOTAL ORDINARI 191.223,16.-
Reposició i millores 14.709,47.-
TOTAL   205.932,63.-

 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels 18 membres presents acorda : 
 
Primer. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell com a administració actuant per a l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant 
l'any 2005. 
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament 
d'Explotació de Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 205.932,63 € més 
IVA (desglossades segons la consideració prèvia núm. 3) al Consell Comarcal de 
l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer per 
al 2004. 
 
Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es complementi el pressupost 
assignat per l’any 2004 amb el dèficit que es justifiqui durant el mes de gener de 
2005. 
 
Quart. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per al 2005, amb el pressupost que li sigui atorgat al Consell 
per part del l'ACA i descomptant un 4 % d'aquest en concepte de gestions a realitzar 
pel mateix Consell directament relacionades amb la realització d'aquest servei. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
11. CONVENI  DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ 
TURÍSTICA AMB TURISME DE CATALUNYA         Núm. exp. CV-GEN- 30/2004 
 
La Direcció General de Turisme del Departament de Comerç, Consum i Turisme ha 
tramés el conveni per a la dotació al Consell Comarcal en matèria de senyalització 
turística amb Turisme de Catalunya, i que té un import de 10.000,00 € en execució de 
la subvenció sol·licitada en el seu dia per a la senyalització de la Vota al Cadí en BTT. 
 
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 Turisme de Catalunya per a senyalització turística.  
 



Segon. Trametre el Conveni degudament signat a la Direcció General de Turisme junt 
amb el certificat d’aquest acord per a la seva deguda constància. 
 
 
12. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA VANSA I 
FÒRNOLS, JOSA I TUIXEN I L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA 
PER UN PROJECTE DE RECERCA ARQUEOLÒGICA   Núm. exp. CV-AJU-31/2004 
 
L’estiu d’enguany es va signar un Conveni amb els ens esmentats a l’encapçalament 
que té per objecte l’estudi de l’ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als 
Pirineus orientals de l’antiguitat a l’època medieval a la Serra del Cadí. 
 
L’import global pel desenvolupament durant els anys 2004 a 2006 és de 61.600,00 €, 
corresponent al Consell un total de 23.300,00 € en col·laboració amb el Parc Natural 
del Cadí-Moixeró. 
 
Per unanimitat dels membres unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, 
l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per al 
desenvolupament del projecte de recerca arqueològica esmentat.  
 
Segon. Trametre el certificat d’aquest acord a totes les parts signatàries per a la 
seva constància i tramitació. 
 
 
13. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
13.1 SANT ESTEVE DE JUNYENT                                   Núm. expd. BCIL 14/2004 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Esteve de Junyent. 
 
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 per la seva antiga 
consideració de parroquial d’arquitectura barroca d’àmbit rural amb directrius 
estilístiques dels mestres d’obres locals. També conté elements importants de 
mobiliari litúrgic.  
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Esteve de Junyent. 
 



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. 
 
 
13.2 ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE CASTELLÀS     Núm. expd. BCIL 15/2004 
 
L'Ajuntament de Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Santa Maria de Castellàs, situada al nucli de Castellàs. 
 
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 rural. Per altra banda l’edifici té un paper 
important en l’ordenament de l’espai de la plaça del capdemunt del poble de 
Castellàs, conjuntament amb la casa senyorial coneguda coma Cal Cervós 
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Maria de Castellàs. 
 
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 Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
13.3 ESGLÉSIA DE SANT SERNI DE GAVARRA            Núm. expd. BCIL 18/2004 
 
L'Ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Serni de Gavarra, situada al nucli de Gavarra. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància d’aquesta església pel seu origen romànic del 
qual conserva el campanar de secció cilíndrica que era molt específica de les terres 
altes del Bisbat d’Urgell però que ara a la nostra comarca només se’n conserven 



dues. De la part barroca s’han de destacar els elements mobles, tant el retaule del s. 
XVIII com la col·lecció d’imagineria. 
 
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 Gavarra. 
 
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. 
 
 
14. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ I 
ADAU PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PALEONTOLOGIA I ENTORN                         
          CV-AJU-32/2004 
 
Tant el Consell Comarcal com l’Ajuntament de Coll de Nargó estan treballant 
intensament en tot allò relacionat amb els jaciments paleontològics d’ous i altres 
restes de dinosaures al municipi de Coll de Nargó i territoris limítrofes, tant de la 
comarca com en relació a la zona de Isona i Conca Dellà. 
 
Per tal de poder disposar per una banda d’un espai d’exposició i difusió d’aquesta 
riquesa patrimonial i per l’altra per poder tenir el marc de relació institucional que 
permeti el desenvolupament dels treballs i estudis que vagin ajudant a la comprensió 
per part del públic interessat, i en especial escoles, es preveu la signatura d’un 
conveni que fixi les relacions entre l’Ajuntament del Coll de Nargó, el CCAU i l’ADAU, 
tenint en compte també el projecte existent i que s’ha aprovat de la Iniciativa 
Comunitària Leader Plus amb el Consorci Alt Urgell XXI. 
 
Vist el text del conveni que ha estat informat per la Comissió de Promoció, Cultura i 
Societat de la Informació de 13 de desembre d’enguany. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Coll de Nargó i 
l’Associació d’Amics dels Dinosaures de l’Alt Urgell per a l’estudi, la conservació i la 
promoció dels jaciments paleontològics de Coll de Nargó i aquells que es podessin 
localitzar a la resta de la comarca. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Coll de Nargó i a l’ADAU amb 
l’esborrany del conveni per tal que puguin procedir a la seva aprovació i posterior 
signatura. 



ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
15. PROPOSTA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A LES 
ESCOLES DE PRIMÀRIA A L’EMPRESA IAUSA 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que la Comissió de Govern que ha tingut lloc durant el matí 
ha acordat la rescissió del contracte de serveis públics amb l’empresa Cuines Serhs, 
SA per realitzar el servei de menjador escolar de les escoles públiques Arnau Mir del 
Pla de Sant Tirs, Castellciutat, els Agols de Montferrer i Pau Claris de la Seu 
d’Urgell, en tant que té competències pel fet d’haver-hi transport escolar obligatori, i 
a més pel Taller Claror i la Llar d’Infants Municipal la Grandalla, ambdós de la Seu 
d’Urgell, i que per tal que es pugui cuinar des de les instal·lacions de l’IES Joan 
Brudieu s’ha de fer l’encàrrec corresponent a l’empresa comarcal IAUSA. 
 
Els motius que han portat a aquesta finalització de contracte han estat bàsicament que 
les quantitats i les temperatures a les que arribaven els aliments als diferents 
menjadors escolars no eren prou correctes. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i en primer lloc es felicita pel fet que es prevegui fer la 
prestació del servei de menjador escolar a les altres escoles públiques de la zona des 
de l’Institut com la millor opció, i més veient el desastre de servei de cuina que s’ha 
donat aquest primer trimestre. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA la prestació del 
servei de menjador escolar a les escoles públiques Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, 
Castellciutat, els Agols de Montferrer i Pau Claris de la Seu d’Urgell, en tant que té 
competències pel fet d’haver-hi transport escolar obligatori, i a més pel Taller Claror i 
la Llar d’Infants Municipal la Grandalla, ambdues de la Seu d’Urgell des del 10 de 
gener i fins a final del curs 2004/05 2004 amb el pressupost previst inicialment. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa IAUSA i a les escoles afectades. 
 
 
16. CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER LA UMAP 2004              

  CV-GEN-34/2004 
 
El Servei Català de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha proposat la signatura de la clàusula addicional novena que regula la 
contraprestació econòmica i el funcionament de la UMAP per a l'any 2004.  
 
En la proposta de Conveni es preveu el finançament i l'atribució de fons 
corresponent, així com la forma de justificació i altres aspectes. 
 
Es considera d'interès per a la comarca i per a la prestació d’assistència sanitària i 
sociosanitària de la població i, sotmesa a votació la proposta de Conveni, per 
unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la clàusula addicional novena al Conveni establert amb data 30 de 
maig de 1994 amb el Departament de Salut. 
 



Segon. Trametre aquest acord al Servei Català de la Salut, Regió Sanitària de l’Alt 
Pirineu i Aran a Tremp, juntament amb la clàusula degudament signada. 
 
 
17. ADHESIÓ AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA, LA FMC I 
L’ACM SOBRE EL COMPLIMENT DE MESURES PENALS ALTERNATIVES 
 
En data 22 de novembre es va dictar el Decret de Presidència núm. 64/2004 per 
motius d’urgència el tenor literal del qual és el següent: 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 64/2004              Núm. expd.: CV-GEN-26/2004 

Adhesió al Conveni de mesures penals alternatives 
 
En data 21 d’octubre de 2004 s’ha signat el Conveni entre el Departament de 
Justícia i Interior, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya amb l'objectiu de fomentar i concretar les actuacions entre totes les 
administracions que s'hi adhereixin respecte a l'execució de programes que són 
competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, per a la gestió de les ordres i mesures judicials imposades als adolescents i 
joves, de les penes i mesures penals alternatives imposades a la població adulta, 
així com l’atenció a les víctimes de delictes de cada comarca i amb els processos de 
reinserció que se’n derivin.  
 
En data 8 de novembre d’enguany s’ha rebut la proposta d’adhesió a aquest 
Conveni, al qual el Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’ha adherit cada any i es 
considera un benefici social important a la comarca i, per tant, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Adherir-se al Conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM) de data 21 d’octubre de 2004. 
 
Segon. Trametre l'escrit d'adhesió als Serveis Territorials del Departament de 
Justícia a Lleida. 
 
Tercer. Donar-se compte a la propera sessió de la Comissió de Govern per a la 
seva ratificació. 
 
Per unanimitat dels 18 membres corporatius presents es ratifica l’adhesió al conveni 
esmentat. 
 
 
18. CREACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL ADAPTAT i 
NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ POLÍTICO TÈCNICA CORRESPONENT  
                      SE-ORG-17/2004 
 
El Sr. Pere Porta explica que fins ara es donaven subvencions als usuaris de serveis 
socials especialitzats que havien d’utilitzar transport per tal que la seva assistència a 
aquests serveis fos el menys gravosa possible. 
 



L’any 2004 el Consell Comarcal va adquirir un vehicle amb la finalitat de prestar el 
servei, o bé directament o bé amb el seu arrendament a alguna empresa 
especialitzada (Gualfa, Creu Roja, Hospital...) mitjançant un contracte de serveis 
públics, que comportaria el cobrament d’una taxa als usuaris i la reglamentació de la 
prestació del servei. 
 
El Sr. Mas manifesta el vot a favor del seu Grup i demana que s’incorpori algú del 
Grup del PSC-Progrés a la Comissió Políticotècnica, proposant el Sr. Fermin 
Tordesillas. 
 
El Sr. Porta manifesta que si s’incorpora un altre polític, per mantenir la paritat 
tècnica s’ha d’incorporar un altre tècnic i proposa que sigui la Sra. Montserrat 
Pagès, secretària del Consell Comarcal. 
 
ACORD  
 
Atès que es considera convenient estudiar la possibilitat que el Consell Comarcal 
intervingui en la prestació del servei de transport social adaptat que ara s’està 
subvencionant. 
 
Atès que aquesta activitat té una vessant d’activitat econòmica i una vessant de 
servei que necessita ser reglamentat. 
 
Atès que l’art. 227 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 
136 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals regula 
l’expedient que cal tramitar per a l’exercici d’activitat econòmica per part dels ens 
locals, i per tant també del Consell Comarcal. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per unanimitat s’acorda: 
 
Primer. Iniciar l’expedient administratiu previ per determinar la conveniència i 
l'oportunitat de prestar el servei de transport social adaptat en règim de lliure 
concurrència. 
 
Segon. Designar la Comissió Paritària que haurà de redactar la memòria i proposta 
de reglament d’ús amb els següents membres: 
 
- Ventura Roca Martí , president del Consell Comarcal 
- Eduard Vives Espuga, conseller, i president de la Comissió de Serveis Públics 
- Fermin Tordesillas Casals, conseller del Grup del PSC-Progrés 
- Dolors Farràs Graell, coordinadora de serveis socials 
- Pere Porta Colom, gerent del Consell  
- Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
 
19.  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. 55 al 70 del 2004, compresos entre els dies 15 d’octubre de 2004 

i la data d'avui. 



 Resolucions: Núm. 28 a la 34 de 2004, compreses entre els dies 15 d’octubre 
de 2004 i la data d'avui. 

 
 
20. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president fa una reflexió sobre l’acabament de l’any 2004 amb un resultat positiu 
pel Consell Comarcal en un any sense deutes, dient que segurament el 2005 no 
passarà el mateix perquè es voldran fer coses noves que requeriran endeutament. Vol 
posar de relleu que des del Consell Comarcal es demanen moltes coses i que el fet 
de treballar lligats moltes vegades per petits convenis i amb partides pressupostàries 
molt determinades fa que sigui una mica finalista, però que ben gestionades són molta 
feina a fer (transport escolar, menjadors escolars, transport adaptat....) i sembla fàcil 
però gestionar serveis cada vegada és més complicat i que funcionin bé encara més. 
De cara al 2005 es seguiran buscant el màxim de subvencions i es continuaran fent 
camins amb el DPTOP, es faran els projectes de Coll de Nargó amb el tema dels 
dinosaures, es faran les obres de la col·legiata de Castellbò, se seguirà apostant per 
les noves tecnologies, per fer noves infraestructures com la gossera comarcal i altres 
per tirar endavant la comarca. 
 
En segon lloc posa de relleu que hi ha una nova persona treballant al Consell 
Comarcal que és el Sr. Gerard Figueras, assessor de Presidència que està a 
disposició de la corporació. 
 
Per acabar posa en coneixement dels regidors presents la mort del pare del Sr. 
Ramon Graell, que havia estat conseller comarcal i la mort de la filla del Sr. Joan Blasi 
que també havia estat conseller comarcal. 
 
 
Punts inclosos per urgència 
 
Inclosos per urgència prèvia la consideració d’aquesta per part del Ple es passa a la 
seva discussió i acord. 
 
21. CONVENI AMB LA DIPUTACIO DE LLEIDA PEL PLA DE DINAMITZACIÓ DE 
L'OCUPACIÓ               Núm. exp. CV-DIP-23/2004 
 
El Consell Comarcal, per acord del Ple de 11 d’abril de 2002, es va adherir i aprovar 
el primer Conveni del Pla de Dinamització per l’Ocupació que ha estat vigent pel 
període 2001-2003. 
 
Enguany el Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida de la Diputació 
ha signat amb els sindicats CCOO i UGT els pactes i el reglament per portar a terme 
el segon Pla de Dinamització per l'Ocupació, anys 2004-2007, amb l'objectiu de 
promocionar econòmicament el territori per tal d'augmentar la taxa d'activitat i 
igualar-la a la resta de Catalunya (53,2 %) i d'Europa (68 %), potenciar la creació de 
llocs de treball estables, fomentar la contractació indefinida i promocionar la creació 
de llocs de treball en aquelles àrees de l'economia referides a nous jaciments 
d'ocupació (serveis de proximitat, serveis culturals, noves tecnologies, activitats 
relacionades amb el medi i altres activitats innovadores…) 
 



En congruència amb l'anterior, per Decret de Presidència núm. 66/2004 de 3 de 
desembre es va aprovar el conveni específic amb els consells comarcals per al 
desenvolupament d'aquest Pla d'una forma més activa, preveient la participació dels 
consells en les comissions de seguiment del Pla i mitjançant subvenció a les entitats 
que compleixin els seus objectius i amb un 25 % de les subvencions que es puguin 
atorgar, d'acord amb la consignació pressupostària que s'ha de dotar.  
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis n'ha informat favorablement. 
 
Per unanimitat dels 18 membres corporatius presents s'acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de Presidència 66/2004 d’aprovació del Conveni tramès 
per la Diputació en tots els seus termes. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida per a la seva constància. 
 
 
22. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A LA 
CREACIÓ DE LA XARXA D’EXPERTS EN COMERÇ LOCAL     
                          Núm. exp. CV- DIP-28/2004 
 
S’ha rebut del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida l’esborrany 
del conveni amb aquest ens i amb la Federació provincial d’empresaris de comerç, que 
regularà les relacions de col·laboració i establirà les bases per a la creació de la xarxa 
d’experts en comerç local.  
 
Atès l’interès que pot tenir per als empresaris de la nostra comarca es va aprovar 
per urgència per Decret de Presidència núm. 67/2004 de 13 de desembre el conveni 
específic amb el consells comarcals per al desenvolupament d'aquesta xarxa que es 
coordinarà amb la Federació Provincial d’Empresaris de Comerç (FECOM). 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Promoció, Cultura i Societat 
de la Informació. 
 
Per unanimitat dels 18 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 
creació de la “xarxa d’experts de comerç local “ amb la FECOM. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a la Diputació de Lleida per tal que pugui 
donar curs a la signatura del conveni. 
 
 
23. PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest moment s’incorpora el Sr. Jesús Fierro Rugall. 
 
Demana la paraula el Sr. Mas i pregunta pel transport escolar i les mocions 
presentades pel seu Grup el mes de juliol i per la moció presentada per CiU i ERC el 
mes d’octubre. 
 



El Sr. Jesús Fierro respon que no es tractava de fer una pressió escrita, sinó de donar 
temps de reflexió, alhora demana que com està la gestió que el Sr. Mas va dir que 
faria. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas i agraeix que se l’hagi nomenat per formar part de la 
Comissió Politicotècnica que ha d’estudiar la forma de prestació del transport social i 
aprofita per demanar que els camins no es canviïn com cromos i que Cortiuda es faci 
l’any 2005. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta el seu agraïment al Sr. Pere Porta per la 
dedicació a la feina i la informació puntual que sempre els ha donat, desitjant bona 
sort a tots per al 2005 i bones festes. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Fierro, i posa de relleu, aprofitant la presència d’alcaldes 
a la sessió del Ple, que hi va haver una convocatòria de la DG de Desenvolupament 
Rural del DARP per fer una reunió informativa sobre el programa Leader Plus a la 
comarca i sobre el Consorci Alt Urgell XXI a la què es van convocat entre altres a tots 
els alcaldes de la comarca a l’Ajuntament de Peramola i a la qual ell, com a president 
del Consorci Alt Urgell XXI que és qui gestiona la IC Leader Plus a la comarca, no va 
assistir i vol que quedi constància que el motius de no anar-hi no va ser altre que no 
va ser convocat. 
 
Essent-hi present el Sr. Tordesillas, conseller i alcalde de Peramola, manifesta que la 
convocatòria no es va fer des de l’Ajuntament i per tant ell no n’és responsable. 
 
Pren la paraula el president manifesta la felicitació del Consell a tots els presents 
desitjant un bon Nadal i millor any 2005. 
 
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. 696027-C al núm. 
696037-C i comprèn un total de 11 folis, numerats del 93 al 113. 
 
La Seu d’Urgell, 12 de febrer de 2005 
 
La secretària accidental 


