
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 10 de febrer de 2005 
Durada: de 21.00 h a  22 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.  Pere Artigues Alrich, 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 
- 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: 

- Antonio Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Josep Marquès Castanys, alcalde de Cabó 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
 

Excusa la seva assistència 

- Marc Benavent Guàrdia 
 
 
 



Ordre del dia 

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Modificació de dates de sessions del Ple. 
3. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2005. 
4. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 del servei de teleassistència. 
5. Aprovació inicial de l’ordenança fiscal del servei de transport adaptat. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci AUGEMA. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

7. Declaració de béns culturals d’interès local. 
8. Conveni amb el Departament de Cultura, el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de la 

Vansa i Fórnols i l’Associació de Veïns de la Vall de la Vansa i Tuixén per a la 
restauració de retaules de la Vall. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

9. Aprovació del Reglament per a la prestació del servei de transport social adaptat.  
10. Moció presentada per la Diputació de Lleida sobre la declaració de l’Any dels 

Pirineus. 
11. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  

Punts inclosos per urgència 

12. Acord de condemna per les agressions a un regidor de Coll de Nargó. 
13. Informes de Presidència. 
14. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. MODIFICACIÓ DE LES DATES DE SESSIONS DEL PLE 
Núm. exp. SE-ORG-01/2005 

 
Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2005 amb alguna modificació 
respecte a les sessions del Ple previstes de forma ordinària per enguany, ja que 
algunes coincideixen amb algun festiu o setmanes amb dies festius, i per tant la 
sessió del Ple s'hauria de traslladar, proposant-se els següents canvis: 
 
 sessió ordinària corresponent al segons dijous d’agost es trasllada al dia 28 de 

juliol de 2005. 
 sessió ordinària del segon dijous de desembre es trasllada a 20 de desembre de 

2005 
 



Per unanimitat dels membres presents s'aprova aquest calendari per a les sessions 
del Ple. 
 
 
3. OFERTA PUBLICA D’OCUPACIÓ 2005                    Núm. exp. PE-01/2005-OFE 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal, en sessió del passat 21 de desembre, 
va aprovar la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, 
juntament amb el pressupost comarcal per a l'any 2005. 
 
Atès el que disposa l'article 285 del Decret legislatiu 1/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 56 i 
següents del Reglament del personal al servei dels ens locals, que estableixen la 
necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública d'ocupació per a poder convocar les 
proves selectives d'accés a les corresponents vacants. 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 2005, les 
places vacants de les quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el 
pressupost comarcal vigent. 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió de Governació i Finances, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a 2005 del personal al servei d'aquest 
Consell Comarcal, que inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de 
conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56 i següents 
del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del 
personal al servei dels ens locals, al BOP i al BOE. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents 
que siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè 
trameti comunicació dels mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas, i 
una còpia de l'oferta a la Direcció General d'Administració Local. 
 
 
4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA                     Núm. exp. IN-02/2005-ORD 
 
La Comissió de Governació i Finances del dia 14 de desembre de 2004 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 corresponent a l’IPC previst per a finals d’any. 
 
Per tal de poder adequar el cost del servei amb l’augment que es produirà per part de 
l’entitat prestadora del servei (Creu Roja) i per tal de diferenciar el preu del servei 
bàsic del servei ampliat s’ha elaborat la següent proposta: 
 



Servei  bàsic:  11,06 € 
Servei ampliat:  17,02 € 

 
Vist l'expedient formalitzat i havent-se informat favorablement per la Comissió de 
Governació i Finances de  31 de gener de 2005. 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, Taxa per 
al servei de teleassistència domiciliaria, i les tarifes que queden fixades en les quanties 
que s'expressen en el text de les ordenances que resten incorporades a l'expedient. 
 
Segon. Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
taulell d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi 
al·legacions. Cas que no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL DEL SERVEI DE 
TRANSPORT ADAPTAT                                                 Núm. exp. IN-02/2005-ORD 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que durant els anys 2003 i 2004 s’ha vingut 
subvencionant el transport social adaptat d’aquelles persones que requerien assistir 
a un servei socials d’atenció especilitzada, i en concret a Centre de Dia de la Seu 
d’Urgell i d’Oliana, Centre de Salut Mental de la Seu i Centre de Disminuïts Psíquics 
de l’Alt Urgell a la Seu, a partir del Conveni amb el Departament de Benestar i 
Família que estableix un dotació específica. 
 
L’any passat es va adquirir un vehicle per tal de poder prestar el servei en les millors 
condicions possibles. 
 
ACORD 
 
Per tal de poder iniciar el servei en condicions de poder fer efectiu el cobrament per 
la part corresponent, entenent que la taxa que s’estableix respectarà el percentatges 
d’aportació per part de l’administració comarcal amb els barems que consten a les 
bases per a l’atorgament de subvenció, és necessari establir una taxa. 
 

Servei:  4’50 €/servei 
 
Vist l'expedient formalitzat i havent-se informat favorablement per la Comissió de 
Governació i Finances de 31 de gener de 2005. 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’ordenança fiscal núm. 8, 
Taxa per al servei de transport adaptat, i les tarifes que queden fixades en les quanties 
que s'expressen en el text de les ordenances que resten incorporades a l'expedient. 
 



Segon. Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
taulell d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi 
al·legacions. Cas que no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
AUGEMA              Núm. exp. SE-ORG-01/2005 
 
El Sr. Porta, gerent presenta la proposta de modificació aprovada per l’Assemblea 
General del Consorci per a la Gestió del Medi Ambient en data 3 de desembre de 
2004. 
 
Pren la paraula el Sr. Isern del grup del PSC- Progrés i demana que a aquest acord 
s’hi inclogui la proposta que a la Comissió Executiva del consorci hi ha 1 ó 2 
representants dels municipis petits, perquè els alcaldes dels pobles petits ho estan 
demanant, i aprofitant aquesta modificació es podés incloure. 
 
El president respon que aquesta proposta fora millor fer-la en el sí del Consorci 
AUGEMA, doncs el procediment de modificació que ara es presenta està en marxa i 
ja s’està aprovant per part dels ens locals consorciats, que a més del Consell 
Comarcal hi ha quasi tots els ajuntaments i les dos mancomunitats. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Fierro, del grup de CiU, i fa una reflexió sobre el fet que 
aquests estatuts no són intocables i que a partir de la iniciativa de la pròpia 
Assemblea General es pot fer una modificació en el sentit que ha expressat el Sr. 
Isern, però que ara per ara li sembla millor aprovar la modificació que està en marxa 
i si s’escau iniciar el procediment per a una nova modificació. 
 
ACORD 
 
L’Assemblea General del Consorci Alt Urgell Gestió de Medi Ambient (AUGEMA) ha 
proposat la modificació d’Estatuts plantejada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i 
per la Mancomunitat de Residus de l’Urgellet en el sentit de modificar els articles 
següents: 
 
- Article 4. Objectius. 
 
Afegir un apartat cinquè: El consorci respectarà les competències que tenen 
atribuïdes els diferents ens locals que formen part d’aquest consorci. 
 
- Art. 7 . Òrgans de govern. 
 
Es modifica l’apartat 1.b) afegint-hi “i el vicepresident”. 
 
- Article 9. President  
 

1. Es modifica el títol afegint-hi “i vicepresident” 
 



2. Incloure en el darrer incís de l’apartat 1 la puntualització del conseller 
comarcal de medi ambient amb el següent text literal “o per delegació en el 
conseller comarcal de medi ambient” enlloc “del conseller comarcal en qui 
delegui”. 

 
3. Modificar l’apartat 2 que quedarà redactat de la següent forma: “La 

vicepresidència del consorci recaurà en el representant del municipi amb 
més població que formi part del consorci, el qual substituirà el president en 
els casos de vacant, absència o impediment i podrà assumir que aquell li 
delegui”. 

 
El procediment per a l’aprovació de modificacions dels Estatuts és igual al de la 
seva aprovació inicial requerint que tots els ens consorciats aprovin la modificació. 
 
Atès el disposat als articles 5 dels Estatuts del Consorci i 322 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació presents, que representen la majoria absoluta legal 
requerida, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Alt Urgell 
Gestió del Medi Ambient, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió 
plenària de 3 de desembre de 2004 segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon. Donar trasllat del precedent acord al Consorci Alt Urgell Gestió del Medi 
Ambient per al seu coneixement i efectes escaients, inclosa la tramitació de la 
informació pública. 
 
Tercer. Determinar que, en el supòsit d'inexistència d'al·legacions en el tràmit 
d'informació pública o de requeriments per part de la Generalitat d'acord amb l'article 
165.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els presents acords 
provisionals esdevindran definitius sense més tràmit. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
7. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
El Sr. Mas del grup del PSC-Progrés pregunta si la declaració de bé cultural 
d’interès local es fa sempre a proposta d’un ajuntament o si es pot fer d’ofici tal com 
preveu la llei. 
 
El Sr. Porta, gerent, respon que des del principi s’ha estat fent a instància de part, 
essent normalment els ajuntament qui ho demanen, tot i que també es pot fer d’ofici. 
 
El Sr. Mas proposa que fora bo fixar uns criteris donat que s’estan declarant molts 
BCILS, i potser alguns dels que es declaren tenen molt mal accés i turísticament poc 
rellevants. 
 
El Sr. Porta manifesta que els criteris per a la declaració de BCIL d’un immoble són 
tècnics, i per tant independent de que sigui turísticament interessant o no. 



 
El president posa de relleu l’existència de l’inventari de patrimoni cultural que per la 
part sud de la comarca està acabat i que per la part nord està en redacció. 
 
El Sr. Mas insisteix en el fet de ressaltar que les declaracions que es fan són totes a 
instàncies dels ajuntaments i demana quants n’hi ha pendents de declarar. 
 
El Sr. Porta diu que n’hi ha bastants “en cartera” i que a mida que es van completant 
els expedients administratius es van elevant a acord del Ple. 
 
El Sr. Mas pregunta que quan es triga des de que es demana. 
 
El Sr. Porta respon que depèn de la feina del tècnic que ha de fer l’informe i de la 
urgència que es pugui tenir en obtenir la declaració. 
 
I tot seguit es procedeix a prendre els següents acords: 
 
7.1 SANTA COLOMA D’ARGESTUES                              Núm. expd. BCIL 17/2004 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Santa Coloma d’Argestues. 
 
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. 
 
Destaquen d'aquesta església el seu estil barroc, que és fruit d'una remodelació d'un 
antic temple romànic, del qual en queden algunes traces a la capçalera, la història 
d'aquest edifici com a element polaritzador de les vivències espirituals i religioses de 
la comunitat d'Argestues des de l'Edat Mitjana, i el seu paper estètic en la 
caracterització del perfil i del conjunt del poble d'Argestues. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Coloma d’Argestues. 
 
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. 
 
 
 
 



7.2 ESGLÉSIA DE SANT ROMÀ DE VALLDARQUES    Núm. expd. BCIL 19/2004 
 
L'Ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Romà de Valldarques. 
 
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. 
 
Destaquen d'aquesta església el seu estil romànic, poc alterat en el seu conjunt per 
intervencions posteriors, i el campanar de torre, també d'estil romànic, que pren, 
arrel de l'organització de les obertures i dels elements arquitectònics llombards, una 
plasticitat i un dinamisme compositiu poc habituals en tot l'àmbit català. Així mateix, i 
des del punt de vista històric, cal destacar el paper d'aquest edifici com a element 
polaritzador de les vivències espirituals i religioses de tota l'antiga parròquia de 
Valldarques. 
 
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 Romà de Valldarques. 
 
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. 
 
 
8. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE CULTURA, EL BISBAT D’URGELL, 
L’AJUNTAMENT DE LA VANSA I FÒRNOLS I L’ASSOCIACIÓ PER A LA 
RESTAURACIÓ I LA CONSERVACIÓ DELS RETAULES DE LA VANSA I 
FÓRNOLS                Núm. exp. CV-03/2005-GEN 
 
El Sr. Porta presenta la proposta de conveni que farà possible que el Consell Comarcal 
faci el seguiment tal i com ho estava fent fins ara, però d’una manera més clara. 
 
El Sr. Mas del grup del PSC-Progrés manifesta que el seu grup se n’alegra molt i 
manifesta que aquesta és una oportunitat de dinamització turística important i per tant 
estant molt satisfets de la feina ben feta. 
 
ACORD  
 
L’Ajuntament de la Vansa i Fórnols amb l’Associació per a la Restauració i la 
Conservació dels Retaules de la Vansa i Fórnols, ha impulsat un projecte per a la 
restauració dels retaules i el condicionament de les esglésies del municipi, que 



s’emmarca en el Pla director redactat com a projecte patrimonial integral i que proposa 
la restauració de 4 retaules i el condicionament de les 4 esglésies que han de contenir 
aquests béns mobles i que s’ha redactat d’acord amb el Departament de Cultura i amb 
el suport del tècnic de cultura del Consell Comarcal i l’AODL de l’Ajuntament de la 
Vansa i Fòrnols. 
 
La inversió total quantificada és de 284.406,28 €, els quals es dedicaran a la 
restauració de les esglésies, restauració dels retaules, seguretat i il·luminació i accions 
de difusió i que serà finançat per part del Departament de Cultura, l’Associació per a la 
Restauració i la Conservació dels Retaules de la Vansa i Fórnols amb la garantia de 
l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols. 
 
El Consell Comarcal ha participat activament en la coordinació i el suport tècnic 
aportant el treball del tècnic en cultura i patrimoni, Sr. Carles Gascon. 
 
Per tal de fixar les relacions de col·laboració de les diferents administracions i entitats 
implicades en aquest projecte es proposa l’aprovació del conveni que per part del 
Consell Comarcal recull la continuïtat de la tasca de coordinació, suport i seguiment 
tècnic. 
 
En data 1 de febrer ha estat informat favorablement per la Comissió de Promoció, 
Cultura i Societat de la Informació. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura, el 
Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i l’Associació per a la Restauració i 
la Conservació dels Retaules de la Vansa i Fórnols per al desenvolupament del 
projecte de restauració de retaules de la vall.  
 
Segon. Trametre el certificat d’aquest acord a totes les parts signatàries per a la 
seva constància i tramitació. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
9. REGLAMENT SOBRE EL SERVEI DE TRANSPORT SOCIAL ADAPTAT    
                   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. 
 
ACORD  
 



Durant els exercicis 2003 i 2004 s’ha atorgar subvencions als usuaris de transport 
social adaptat per a la seva assistència a serveis socials especialitzats. 
 
Atès que aquesta activitat té una vessant d’activitat econòmica i una vessant de 
servei que necessita ser reglamentat. 
 
Atès que es considera convenient implantar el servei de transport social adaptat 
amb gestió pròpia per tal de millorar la seva prestació i estudiada aquesta 
possibilitat, s’ha determinat la conveniència de disposar d’un reglament que reguli el 
servei i prevegi el sistema per establir rutes o circuits. 
 
Vist el projecte de reglament que regula la prestació del servei i els drets i deures 
dels usuaris. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de Serveis Públics i de la 
Comissió político tecnica creada a aquests efectes. 
 
Atès el disposat als article 246,247 i 248 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
els articles 142 a 149 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
regula l’expedient que cal tramitar per a l’establiment i prestació de serveis i els 
articles 164 a 167 per a la implantació de serveis de caràcter comarcal. 
 
Sotmetent-se la proposta a votació, per unanimitat s’acorda: 
 
Primer. Crear el servei de transport social adaptat i prendre en consideració la 
memòria presentada i el Reglament per a la prestació del  servei de transport social 
adaptat. 
 
Segon. Publicar l’edicte corresponent al BOP obrint un termini d’exposició pública 
de 30 dies fent avinent que cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments es 
considerarà definitivament aprovat. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències per a la presa en 
consideració i decisió de la forma de gestió i aprovació dels plecs de condicions si 
s’escau, així com l’establiment de les rutes concretes que haurà de prestar el servei. 
 
 
10. MOCIÓ PRESENTADA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA SOBRE LA 
DECLARACIÓ DE L’ANY DELS PIRINEUS 
 
El president llegeix el text literal de la proposta d’acord rebuda de la Diputació de 
Lleida que es va trametre amb la convocatòria del Ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i manifesta que quan van rebre el 
text de la proposta de moció els va sorprendre que ara es demani a la Generalitat 
això, i li sembla que la Diputació va una mica tard doncs es parla del 2005 i per tant 
s’hauria d’haver demanat el 2004. 
 
Respecte a la última part de la moció li sembla que és dir-se als propis consells 
comarcals que bonics que som i per tant voldrien afegir els ajuntaments, institucions i 
persones. 



 
Respecte a l’últim acord els sembla molt simple i creu que s’hauria de demanar un pla 
estratègic i mes dotació econòmica concretant una mica que es vol fer. 
 
El Sr. Jesús Fierro del grup de CiU i diputat provincial diu que el més important i el 
que pretén la moció és sumar esforços pel Pirineu i ell no veu cap inconvenient en 
l’esmena proposada. Per altra banda manifesta que no és que la Diputació vagi tard 
sinó que ho va aprovar el 2004, demanant que fos l’any 2005 ó 2006, però no hi havia 
cap Ple previst del Consell Comarcal, i per tant, en aprovar-se durant el 2005, es 
proposta la declaració per a l’any 2006. El més important és que primer es faci la 
declaració i el demés ve sol. 
 
El Sr. Chica del Partit Popular pregunta que si la moció que presenta la Diputació de 
Lleida està consensuada amb la Diputació de Girona, doncs el pes és molt diferent si 
ho demanen quatre comarques o si ho demanen set. 
 
El Sr. Jesús Fierro respon que es va enviar a la Diputació de Girona. 
 
Sotmesa la proposa a votació, incloent l’esmena presentada verbalment pel grup del 
PSC-Progrés s’aprova la següent: 
 
MOCIÓ 
 
“Atès que celebrem el 50è aniversari del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici;  
 
Atès que el Pirineu celebrarà el pròxim mes de juny el Congrés Internacional de 
Turisme de Interior i de Muntanya a la Seu d’Urgell; 
 
Atès que es commemora el 800 aniversari de les Homilies d’Organyà, primer text 
escrit en català que es conserva; 
 
Atès que el turisme és un sector estratègic en l’economia dels Pirineus; 
 
Atès que la situació del sector del turisme viu moments de transformació i de canvi, i 
necessita nous revulsius per adaptar-se a les demandes dels nous mercats; 
 
Atès que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, els ajuntaments, les institucions i altres 
persones  han vetllat sempre per un creixement ordenat i sostenible de tot el territori. 
 

ACORDA 
 
Primer.  Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que declari el 2006 Any 
dels Pirineus. 
 
Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la redacció d’un Pla 
estratègic pel Pirineu. 
 
 
 
 
 



11.  DECRETS I RESOLUCIONS 
 
A continuació la secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i 
resolucions de Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
 Decrets: Núm. 71 al 72 del 2004 i l’1/2005, compresos entre els dies 22 de 

desembre de 2004 i la data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 35 a la 37 de 2004 id’1 a 3 de 2005, compreses entre els 

dies 22 de desembre de 2004 i la data d'avui. 
 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 
 
12. ACORD DE CONDEMA DE LES AGRESSIONS A UN REGIDOR DE COLL DE 
NARGÓ 
 
Els grups polítics comarcals, davant els esdeveniments succeïts el proppassat 
dimecres, 9 de febrer, al municipi de Coll de Nargó, en els quals el regidor del Grup 
municipal d’ERC, Sr. Francesc Marot Segura va ser agredit per raó del seu càrrec per 
un ciutadà del mateix municipi, reunits en el Ple del Consell Comarcal, acorden: 
 

1. Expressar el rebuig i la condemna d’aquests fets que van en contra de les 
regles democràtiques que regeixen la nostra societat. 

2. Manifestar el suport al regidor que va resultar físicament agredit. 
3. Manifestar el recolzament a l’alcalde i a tota la corporació municipal de Coll de 

Nargó, i encoratjar-los a seguir exercint la seva tasca democràtica i d’exigència 
del compliment de la legalitat que tan necessària és per a totes les ciutadanes 
i ciutadans d’aquest municipi. 

 
 
13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Mas del grup del PSC-Progrés demana la paraula i manifesta que vol fer tres 
precs: 
 
El primer prec es refereix a la necessitat de trametre una proposta al Departament de 
Medi Ambient per tal que s’adoptin mesures urgents davant l’increment de porcs fers. 
A la premsa es posa de relleu que hi ha  accidents de cotxe, que baixen al riu i fan 
malbé els camps. En aquest sentit saben que s’estan fent actuacions concretes a 
Girona i per tant proposen que també es facin aquí. 
 
En el segon lloc posa de manifest que a principis d’aquesta setmana o a finals de 
l’altre saben que va venir a la Seu el secretari general de Joventut de la Generalitat i 
demana que quan vinguin càrrecs d’aquest nivell per cortesia es comuniqui quan els 
actes son públics. 
 
 



En tercer lloc es refereix a la temperatura de la sala d’actes i demana que al proper 
Ple que encara serà temporada d’hivern es baixi la calefacció ja que fa molta calor. 
 
Respon al president i en referència al primer prec manifesta que és un tema molt 
preocupant i que a ell també l’amoïna molt doncs realment és un tema perjudicial i  
difícil de resoldre. 
 
Pel que fa al segon prec, posa en coneixement de tothom que la visita del secretari 
general de Joventut va ser amb motiu de una reunió de treball amb tècnics i polítics 
del grup de govern i per tant no era una visita de protocol i que en aquest sentit ell 
mateix tampoc hi va assistir sinó que es va reunir amb el conseller comarcal de 
joventut i la tècnica. 
 
Pren la paraula el Sr. Jaume Sala, conseller comarcal de Joventut i refrendant el 
manifestat pel president explica que després de la reunió hi va haver una curta roda 
de premsa. Alhora manifesta que quan hi hagi un acte públic no té cap inconvenient 
per la seva part d’avisar qui convingui. 
 
En referència al primer prec el Sr. Jesús Fierro explica que fa 2 0 3 anys es va 
començar a treballar en la redacció d’un “llibre blanc” per recollir problemes i 
propostes en relació a la proliferació animals salvatges en especial porcs fers i 
s’hauria de fer incidencia en aquest tema perquè realment és absurd que el 
responsable dels danys sigui el propietari del prat d’on ha sortit el porc, i el mateix 
passa en relació als cotos de caça. 
 
El Sr. Mas diu que s’hauria d’implicar tothom en aquests problema. 
 
El Sr. Jesús Fierro diu que hi està d’acord i que l’Administració hauria d’assumir part 
de la responsabilitat. 
 
El Sr. Chica del Partit Popular manifesta que s’hauria d’ampliar la temporada de caça. 
 
El Sr. Majoral demana que es tingui més tolerància amb la caça. 
 
Pren la paraula el president posa de relleu que davant la mort del pare del Sr. Joan 
Ganyet i de la mare del Sr. Jesús Bentanachs que han tingut lloc des de l’última 
sessió plenària, es trameti el condol del Ple. 
 



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 estès en paper timbrat núm. 161502 al núm. 
161508 i comprèn un total de 7 folis, numerats del 3 al 16. 
 
La Seu d’Urgell, 15 d’abril de 2005 
 
La secretària accidental 


