
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 14 d’abril de 2005 
Durada: de 21.10 h a  23.35 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 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. Marc Benavent Guàrdia 
 
-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

També hi són presents: 

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

Alcaldes presents: 

- Sr. Antonio Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Sr. Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
- Sr. Antoni Capdevila Tarradellas, alcalde de Ribera de l’Urgellet 

Excusen la seva assistència 

-      Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-      Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-      Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
 



Ordre del dia 

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Expedient sobre el compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària. 
3. Nomenament d’un representant a la Comissió de Seguiment d’escoles verdes al 

CEIP Pau Claris de la Seu d’Urgell. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

4. Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques sobre 
transport de viatgers, any 2005. 

5. Conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per la línia de transport de 
la Seu a Sort i viceversa. 

6. Acord de contractació i aprovació del plec de condicions del contracte de 
serveis de transport de la Seu a Sort. 

7. Acord de suport a la proposta de l’Ajuntament de Valls d’Aguilar sobre 
comunicacions per carretera intercomarcals. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

8. Declaració de béns culturals d’interès local. 
9. Conveni amb el Departament de Comerç, Consum i turisme per a la col·laboració 

en matèria de formació turística. 
10. Conveni amb ajuntaments i la Fundació Territori i Paisatge sobre l’adequació de 

senders. 
11. Conveni amb la Diputació de Lleida per al cofinançament del projecte de  

“Territorios Digitales”. 
12. Adhesió a la declaració d’intencions sobre la ruta Arnau Mir de Tost feta a Àger. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

13. Conveni amb el Departament de Benestar i Família per la realització del Pla 
Territorial de Ciutadania i Immigració. 

14. Acord de sol·licitud de Conveni al Departament d’Educació sobre la cuina central, i 
delegació de competències a la Comissió de Govern per a l’encàrrec a IUSA en 
els termes que corresponguin. 

15. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
16. Informes de Presidència. 
17. Precs i preguntes. 

Punts inclosos per urgència: 

18. Conveni EADOP – publicacions de la Generalitat. 
19. Proposta de declaració del Consell d’Alcaldes sobre l’abocament de terres i 
runes a la comarca. 

 



Desenvolupament de la sessió i acords 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
El Sr. Mas manifesta alguna puntualització sobre l’acta, i donat que en aquest 
moment no es pot comprovar s’acorda posposar l’acord d’aprovació de l’acta per a 
la propera sessió plenària. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. EXPEDIENT SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA               Núm. exp. IN-03/2005-PRE 
 
El Sr. Porta, gerent explica la necessitat d’aprovar l’acord sobre el compliment de la 
Llei d’estabilitat pressupostària per poder consignar un préstec de 150.000,00€ per a 
la construcció de l’edifici de serveis comarcal. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas diu que fins ara el Consell Comarcal no havia hagut de 
demanar préstecs i havent preguntat sobre les pòlisses de crèdit l’han informat que 
aquestes estan al màxim. Tot i que la Llei d’estabilitat pressupostària del 2001 se 
subsanarà aviat, s’ha d’anar en compte, doncs per una banda es fan despeses com 
les dels assessors i per l’altra s’han de demanar crèdits per fer coses necessàries 
com aquestes obres. 
 
El Sr. Brescó posa de relleu que el Consell Comarcal finalitzava el pagament de tots 
els préstecs vigents i per tant ara es pot proposar la constitució d’un préstec per 
destinar a despesa d’inversió, i manifesta que no es pot confondre l’actiu circulant 
amb els préstecs. Pel que fa al fet de consignar aquest préstec creu que és 
necessari perquè es creu en el projecte de la construcció de les obres. Pel que fa al 
fet que les pòlisses de crèdit estiguin al límit, es deu en part al fet que les 
subvencions procedents de la Unió Europea arriben quan s’ha pagat la inversió. 
 
El Sr. Mas fa una reflexió en el sentit que quan es fa el pressupost els diners que 
queden de lliure disposició es poden posar a despesa corrent i a inversió. 
 
El Sr. Brescó manifesta que el crèdit consignat al pressupost és una petita partida 
pressupostària que no requereix anar més enllà en la discussió. 
 
Acord: 
 
Atès el disposat a l’article 19 en relació al 3.2 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, General d’Estabilitat Pressupostària el pressupost d’aquesta de la 
corporació comarcal per a l’exercici actual incompleix el principi d’estabilitat 
pressupostària, entès aquest com la “situació d’equilibri o de superàvit, computada 
en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició que conté el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i en les condicions establertes 
per a cadascuna de les administracions públiques”.  
 
Aquest incompliment implica que la capacitat de finançament hauria de ser positiva 
o igual a zero, amb la qual cosa ha d’existir respectivament superàvit o equilibri no 



financer (la diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 d’ingressos i la suma dels 
capítols 1 a 7 de despeses ha de ser positiva o igual a zero).  
 
No és aquest el cas del pressupost aprovat pel Consell per a l’exercici 2005, a 
causa de la previsió (subconcepte 917.01 de l’estat d’ingressos) d’una operació de 
crèdit, per import de 150.000 euros, destinada a finançar obres d’ampliació de 
l’edifici seu del Consell Comarcal.  
 
Per tal de corregir aquesta situació, el Consell ha d’elaborar, en el termini dels tres 
mesos següents a l’aprovació del pressupost, un pla econòmico-financer a mig 
termini, document que ha d’aprovar el Ple de la corporació. En l’elaboració d’aquest 
document, d’acord amb les recomanacions dels òrgans de tutela de la Generalitat 
de Catalunya, es pot aplicar com a criteri orientatiu l’esborrany de Reglament que 
hauria de desenvolupar la Llei.  
 
Segons l’article 20.1.d) de l’esborrany que s’esmenta, si, com és el cas, l’operació 
d’endeutament prevista no necessita autorització d’acord amb l’article 54 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, el pla econòmico-
financer ha de contenir la justificació de la sostenibilitat financera de l’operació i, si 
cal, les mesures necessàries per garantir la tornada a la situació de compliment de 
l’entitat local en el termini de tres anys. 
 
Atès el contingut de l’informe de la intervenció comarcal, i atès l’acord de la 
Comissió informativa de Governació i Finances. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’informe sobre el compliment de la Llei 18/2001, d’estabilitat 
pressupostària, en referència al Pressupost de l’exercici 2005 per la consignació 
d’un crèdit per 150.000,00 € 
 
Segon. Trametre aquest acord al Servei Territorial del Departament de Governació i 
Administracions Públiques i a la Delegació d’Hisenda de Lleida. 
 
 
3. NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
D’ESCOLES VERDES AL CEIP PAU CLARIS DE LA SEU D’URGELL 

Núm. exp. SE-ORG-03/2005 
 
El Sr. Porta presenta el punt i la proposta d’acord al Ple. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que entenent quina filosofia hi ha darrera de 
declaració d’un escola verda i tenint en compte el fet que des de l’escola no es 
designa cap polític, el perfil de la persona que ha de representar al Consell 
Comarcal ha de ser tècnic i per tant proposen algú com el Sr. Fredi Garcia. 
 
El Sr. Brescó manifesta que des del seu punt de vista s’ha de designar un polític, tot 
i que un cop formalitzada la Comissió els tècnics hi assistiran; a part d’això vol 
manifestar que ell personalment està molt motivat per participar en aquesta 
Comissió, a la que reitera que creu s’ha de designar un polític i demana aclariment a 
la secretària. 
 



La secretària manifesta que la representació de la corporació l’ostenta en principi el 
president i que quan es demana la participació de la corporació la seva 
representació l’ha d’ostentar el mateix president o un altre conseller, membre del 
plenari, en tant que càrrec electe, no obstant això no implica que els tècnics i 
assessors no puguin anar a reunions quan siguin requerits. 
 
Acord 
 
S’ha rebut de l’escola pública CEIP Pau Claris de la Seu d’Urgell comunicació 
indicant la proposta d’aquesta escola per a obtenir el distintiu d’escola verda que 
atorga la Generalitat de Catalunya i que gestiona el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
 
El Decret de regulació estableix la necessitat de la constitució d’una Comissió de 
Seguiment de la que n’ha de formar part un representant del Consell Comarcal. 
 
Havent-se informat favorablement la proposta per la Comissió de Governació i 
Finances a favor del Sr. Jordi Brescó Ruíz que reuneix els requisits necessaris per a 
ser nomenat pel càrrec. 
 
Per majoria absoluta amb els vots a favor dels 10 membres presents dels grups de 
CiU i d’ERC i l’abstenció dels 6 membres del grup del PSC-Progrés, s’acorda: 
 
Primer. Designar el Sr. Jordi Brescó Ruiz, conseller comarcal, representant del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell a la Comissió de Seguiment per al distintiu Escola 
Verda del CEIP Pau Claris de la Seu d’Urgell. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’escola esmentada. 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
4. CONVENI AM EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
PÚBLIQUES SOBRE TRANSPORTS DE VIATGERS, ANY 2005 

Núm. exp. CV-07/2005-GEN 
 
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 que es 
determinen les línies i serveis de transport per carretera que són objecte de 
subvenció per a l’any 2004. 
 
Enguany ja s’ha rebut la proposta de Conveni per a l’anualitat 2005 corresponent a 
l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers per carretera de la nostra 
comarca que preveu un import màxim de subvenció de 84.121,45 €, i en el que es 
detallen en l’objecte 19 línies vigents de transport de viatgers.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 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 2005. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament per tal que els consti l’aprovació del 
conveni esmentat. 
 
 
5. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ PER LA 
LÍNIA DE TRANSPORTS DE VIATGERS DE LA SEU-SORT 

Núm. exp. CV-05/2005-CON 
 
L’any 1997 es va signar el primer Conveni entra els consells comarcals de l’Alt Urgell i 
el Pallars Sobirà per a la implantació del servei de transport de viatgers entre la Seu i 
Sort. 
 
Per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà hi 
ha interès en mantenir i ampliar el servei de transport de viatgers entre la Seu i Sort 
que es regulava en el segon Conveni signat entre ambdós consells comarcals en data 
21 de desembre de 2001. 
 
Per a l'any 2005 es preveu alguna modificació del servei que implica l'establiment 
d'una modificació del Conveni, entre les quals destaquen el preu màxim per 
quilòmetre subvencionat, que passa de 0.30 a 0.36 €, i el sistema de revisió de preus. 
 
Atès el Conveni aprovat inicialment per aquest Consell Comarcal per l'aplicació del 
Pla de serveis de transports de viatgers de l’any 2005. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el tercer Conveni de cooperació entre els consells comarcals de l'Alt 
Urgell i del Pallars Sobirà pel servei de transport de viatgers d'anada i tornada Sort - la 
Seu i la Seu - Sort. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i realitzar les 
gestions corresponents amb la Direcció General de Ports i Transports per a fer efectiu 
el conveni esmentat. 
 
 
6. ACORD DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS PER 
AL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS DE LA SEU-SORT 

Núm. exp. CO-SER-02/2005 
Per acord del Ple del Consell Comarcal d’avui s’ha aprovat el Conveni amb el 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per al servei de transport de viatgers per 
carretera de la Seu-Sort. 
 
Als efectes de continuar amb la prestació del servei és necessari tornar-lo a 
contractar fixant-se l’import màxim per km. en 0’36 €. 
 
En aquest moment hi ha quatre empreses, entre altres, que per les seves 
característiques podrien prestar el servei: 
 



-  Lluís Obiols Capdevila 
- Josep Colom 
- Autocars Brugulat 
- Autocars Vila Betriu 
 
La ruta del transport objecte del contracte és la següent: la Seu d’Urgell – la 
Parròquia d’Hortó – Avellanet – Cassovall – Pallerols del Cantó – Canturri – Guils 
del Cantó – Llagunes – Soriguera – Vilamur – Embonui – Sort 
  
Vist el plec de condicions tècniques i administratives proposat pels serveis tècnics. 
 
Atès el disposat a l’art 71 i 159 c) i d) de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Declarar la tramitació urgent l'expedient de contractació per procediment 
negociat i concurs per l’adjudicació del servei de transport de viatgers per carretera 
de la Seu - Sort. 
  
Segon. Adjudicar el contracte per procediment negociat sense publicitat per raó de 
l’import i pel sistema de concurs, demanant oferta a les quatre empreses detallades 
en els antecedents i aprovar els plecs de clàusules tècniques i administratives 
particulars que hauran de regir el contracte. 
 
 
7. ACORD DE SUPORT A LA PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE VALLS 
D’AGUILAR SOBRE COMUNICACIONS PER CARRETERES INTERCOMARCALS 
 
El Sr. Porta, gerent, presenta la petició formulada per l’Ajuntament de Valls 
d’Aguilar. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que d’entrada amb la primera proposta hi 
estan d’acord però s’ha de ser coherent i demostrar que allò que s’inicia s’acaba en 
referència a què fa més de 20 anys que s’està fent la carretera des del pont fins a 
Taús i la Diputació encara no l’ha acabat. El fet de demanar al Govern de la 
Generalitat que faci la carretera des de Gerri fins a Taús no servirà de res sinó 
s’acaba la de Taús fins al Pont que l’ha de fer la Diputació i per tant aquesta petició 
sembla incoherent i poc rigorosa, doncs el que realment ha de ser prioritari és 
arreglar des del pont. 
 
En referència a la proposta d’acord segona pel camí de Junyent a Biscarbó, el Sr. 
Mas manifesta que el fet de demanar-la sembla que es faci per fer content el Sr. 
Caminal del Liceu i els qui hi tenen segones residències, i tot i poder-hi estar d’acord 
demanen que es faci un estudi de tota la comarca per veure quines són les 
carreteres que s’han d’asfaltar perquè sinó sembla que es van passant acords 
perdent esforços conjunts i demanant ara quan no s'havia demanat amb l'altre 
govern de la Generalitat. Des del grup del PSC-Progrés proposen fer un estudi per 
determinar l'ordre de prioritat de manera que la Generalitat veurà les propostes més 
seriosament i ho entendrà millor. 
 



Pren la paraula el Sr. Bentanachs i diu que la carretera que es demana des de Taús 
no té res a veure amb la Diputació i són coses diferents. Com a alcalde té la 
obligació de demanar on sigui el que és un bé pel municipi, amb aquest govern i 
amb un altre govern a la Generalitat. Pel que fa a les demandes a la Diputació per 
arreglar la carretera de Taús, s'ha demanat diverses vegades tant l'any 2003 com el 
2004. Pel que fa a la carretera des del pont fins al poble s'ha demanat que s'arreglin 
les cunetes, i segurament l'any 2006 la Diputació ho podrà fer. Anuncia que la 
setmana vinent té una reunió de treball a la Diputació per veure com es pot fer per 
acabar la carretera fins Taús i les cunetes de la carretera des del pont fins a Noves. 
 
Pren la paraula en Sr. Roca, president, i diu que si no es fan més camins que 
comuniquen nuclis és perquè no hi ha més recursos. Des del Consell Comarcal, 
abans amb els ajuts de les ZOE i el DARP, i ara amb els ajuts del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. Ara per ara no és que calguin grans estudis, 
perquè les necessitats ja se saben, el que falten són recursos per fer les inversions. 
 
El Sr. Mas replica que li preocupa que es digui que els estudis no són importants, 
doncs sense aquest no es pot fixar un ordre de prioritats, i això és una constatació 
del que hi ha. Creu que es milloraria molt en la gestió si es prioritzés, doncs de cara 
a la Generalitat o a la Diputació una cosa presentada i discutida entre molts 
municipis fora més ben vista. Sembla que no hi hagi capacitat de generar un 
projecte engrescador i coherent. 
 
El Sr. Bentanachs explica que tots els ajuntaments van trametre els camins que els 
feia falta arreglar o fer amb una priorització. En referència al què a dit el Sr. Mas 
referint-se al Sr. Caminal i a la carretera de Junyent a Biscarbó li comunica que fa 
més de 20 anys que té una casa al municipi i no té res a veure amb aquesta decisió. 
En referència al fet que les obres de la carretera no s'han demanat fins ara 
comunica que es va demanar a la legislatura anterior de la Generalitat i al d'ara, i 
que l'interès, a més de comunicar els dos nuclis que s'han dit és la sortida del nucli 
de Freixa, i no perquè hi hagi cap personatge residint-hi. 
 
Acord 
  
L’Ajuntament de Valls d’Aguilar va acordar en la seva sessió del Ple de 15 de 
desembre de 2004 dues propostes : 
 

1. Proposta millora comunicació comarcal Alt Urgell-Pallars Sobirà mitjançant 
els municipis de Valls d’Aguilar i Baix Pallars. 

2. Proposta millora comunicació comarcal Alt Urgell-Pallars Sobirà mitjançant 
els municipis de Valls d’Aguilar i Soriguera. 

 
En aquest sentit també s’ha rebut la manifestació del Ple del Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà de 22 de març d’enguany pel qual aquest manifesta el recolzament a 
la mateixa sol·licitud de l’Ajuntament de Valls d’Aguilar. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer.  Recolzar la sol·licitud de l’Ajuntament de Valls d’Aguilar relativa a la petició 
al Govern de la Generalitat per fer les actuacions de la millora de la comunicació 
intercomarcal amb el Pallars Sobirà per la carretera que uneix el nucli dels Castells 
(Valls d’Aguilar) amb Gerri de la Sal (Baix Pallars). 



 
Segon. Recolzar la sol·licitud de l’Ajuntament de Valls d’Aguilar relatiu a la petició al 
Govern de la Generalitat per fer les actuacions de la millora de la carretera forestal 
de Junyent a Biscarbó. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als ajuntaments de Valls d’Aguilar, Baix Pallars i 
Soriguera, al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i al Departament de Política 
territorial i Obres Públiques. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
8. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
El Sr. Porta presenta els dos expedients elevats al Ple per a ser declarats béns 
culturals d'interès local. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i un cop anunciat el vot favorable dels membres del seu 
grup vol manifestar el mateix que ja va dir a la sessió de l'últim Ple en el sentit que 
declarant tots aquests béns com a BCIL es perd el fil, la visió de conjunt i els criteris 
de prioritat. 
 
El president respon que les sol·licituds que arriben per a declaracions de BCILS es 
van elevant al Pla a mida que els serveis de cultura tenen a punt els informes i els 
expedients complets. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que l'inventari de patrimoni arquitectònic de la zona sud 
de la comarca està fet i que en aquests moments s'està fent el de la zona nord. Pel 
que fa a la tramitació dels expedients administratius de les sol·licituds de BCILS es 
van tramitant amb normalitat; el que passa és que en aquest moment hi ha força 
sol·licituds; pel que fa a la resolució dels expedients informa que a l’última comissió 
informativa de cultura es va donar compte de dos expedients amb informe tècnic 
negatiu que es remetrien als ajuntaments sol·licitants per tal que si ho consideren 
aportin més documentació i altres informes. 
 
 
8.1 SANT LLUC D’ANYÚS                                    Núm. expd. BCIL 16/2004 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Lluc d’Anyús. 
 
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. 
 
L’element més característic d’aquesta església és el potent campanar d’espadanya 
d’un sol ull i els elements comuns amb les esglésies properes de Sant Quiri i Santa 
Julita de Beren, Sant Martí de Biscarbó i Santa Elena de Trejuvell. 
 
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 Lluc d’Anyús. 
 
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. 
 
 
8.2 ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE MONTANISSELL     Núm. expd. BCIL 22/2004 
 
L'Ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Joan de Montanissell. 
 
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 d’estil romànic poc alterat en el seu conjunt per 
intervencions posteriors, el cor de fusta que es va afegir el 1571 que és dels pocs de 
la comarca que presenten la data. 
 
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 Joan de Montanisell. 
 
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. 
 
 
9. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME PER A  
LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE FORMACIÓ TURÍSTICA 

Núm. exp. CV-09/2005-GEN 
 



Per part de la Direcció General de Turisme s’està duent a terme una campanya de 
sensibilització adreçada als agents turístics privats i al sector públic sobre els sistemes 
de gestió de la qualitat turística per tal que amb la seva aplicació es pugui mantenir la 
competitivitat de l’activitat turística oferint als visitants de la nostra comarca productes 
amb garantia de qualitat 
 
Per tal de poder dur a terme algunes d’aquestes accions a la nostra comarca es 
proposa la signatura d’un conveni amb el Departament dirigit a la organització d’un 
seminari sobre sistemes de gestió de la qualitat a la comarca. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de formació turística amb el 
Departament de Comerç, Turisme i Consum per dur a terme la campanya de 
sensibilització envers els sistemes de qualitat. 
 
Segon. Trametre el certificat d’aquest acord ala Direcció General de Turisme per a 
la seva constància i tramitació. 
 
10. CONVENI AMB AJUNTAMENTS I LA FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE 
SOBRE L’ADEQÜACIÓ DE SENDERS. 
 
Es posposar el punt per a una propera sessió del Ple atès que el conveni definitiu no 
ha arribat 
 
 
11. CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL COFINANÇAMENT DEL 
PROJECTE “TERRITORIOS DIGITALES”. 

Núm. exp. CV-11/2005-DIP 
 
El Sr. Porta presenta el punt i explica que aquest conveni ha estat signat aquesta tarda 
aprofitant que venia el president de la Diputació a la Seu. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i posa de relleu dues qüestions prèvies. La primera es 
refereix al fet que aquest punt no es va tractar a la comissió informativa i no era a 
l'ordre del dia, tot i que s'havia parlat en alguna altre comissió informativa. La segona 
qüestió prèvia es refereix al fet que per signar un conveni primer s'ha d'aprovar i aquest 
no estava aprovat. Entén però que aquest és un tema clau per la comarca que va ser 
liderat per l'alcalde Ganyet i la ministra Birulés i demana que es convoqui la comissió 
de seguiment perquè tothom tingui al cap com ha d'anar el projecte. 
 
Acord 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té incloses diverses actuacions al projecte del 
ministeri de Ciència i Tecnologia anomenat “Ciudades Digitales” i que consten al 
conveni que ha signat el Ministeri amb el Departament d’Universitat Recerca i Societat 
de la Informació, en la que hi participen a part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
l’Ajuntament e la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els 
ajuntaments de la Vall de Ribes, Callús i Amposta. 
 
Que les actuacions previstes en el projecte per actuacions a la comarca són les 
següents i amb els seus imports (en milers d’euros): 



1. Xarxa comarcal de banda ampla a la comarca..............    875 
2. Telecentre i comunitat rural ............................................    227 
3. Programa de promoció, difusió i formació .....................    146 
    Total .............................. 1.248 
 
El finançament previst pel programa és el 50% a través del Ministerio, el 30% a través 
de la Generalitat de Catalunya, i el 20% restant com a aportació local del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Que el Consell ha negociat amb la Diputació de Lleida per tal de que aquesta col·labori 
en el finançament de la part d’aportació local, en un import equivalent al 50% de la 
despesa pública de l’administració local,  per un import de 124.687,00€ i per les 
anualitats 2005 i també la part corresponent al finançament de les activitats de 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en els mateixos percentatges 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida, el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, per a l’execució del 
projecte “Societat de la Informació i Territori” a les comarques de Lleida en el marc 
del programa Territorios Digitales. 
 
Segon. Trametre el certificat d’aquest acord a la Diputació de Lleida per a la seva 
constància. 
 
 
12.  ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ D’INTENCIONS SOBRE LA RUTA ARNAU 
MIR DE TOST FETA A D’ÀGER 
 
El Sr. Porta presenta i llegeix el manifest. 
 
Pren la paraula el Sr. Fiol i posa de relleu la valoració positiva i adequada sobre 
aquest manifest perquè és l'exemple o model pels dos béns culturals que han 
passat al punt anterior, doncs convé que els BCIL tinguin una posada en xarxa i una 
visió de conjunt que és el que manca a les declaracions que es fan. Manifesta que 
es tenen en compte molts béns com a patrimoni cultural però que no tenen un 
seguiment adequat. No es poden tractar de forma individual, i a tall d'exemple 
exposa que de la mateixa manera no té sentit fer actuacions de treure el goters de la 
teulada d'una església només, sinó que les obres s'han de fer en conjunt i fent els 
estudis que els donin sentit i coherència. 
 
El president respon en el sentit que el manifest que es presenta és una declaració 
d'intencions i no diu res més que això. En referència al BCIL diu que el territori i els 
ajuntaments saben el patrimoni que tenen i quins recursos compten. Així mateix 
posa de relleu que de la documentació necessària n'hi ha una gran part feta. 
 
El Sr. Fiol manifesta que entén que en el plantejament d'aquest cas es trenquen les 
barreres administratives formant part d'una cosa més àmplia. L'exemple és modèlic i 
s'hauria d'aplicar arreu. 
 
Acord 
 



Per part del Consorci Montsec Sostenible s’ha proposat la creació d’una ruta 
turísticocultural sobre el personatge d’Arnau Mir de Tost i, reunits a Àger 
representants de les institucions locals i comarcals que es veurien afectades per 
aquest, el dia 14 de febrer de 2005 es va redactar el manifest que es transcriu 
literalment: 
 
”Reunits a Àger, representants de les institucions del territori on es desenvoluparia 
la Ruta Arnau Mir de Tost, declarem: 
 
SOM CONSCIENTS 
 
1. Del valor del patrimoni cultural vinculat a la figura d’Arnau Mir de Tost, figura que 
esdevé una fita dins la història de Catalunya y Aragó del segle XI.  
 
2. Que el patrimoni d’Arnau Mir de Tost s’estén per les comarques lleidatanes de 
l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès i la Ribagorça aragonesa, i que 
es tracta d’un conjunt patrimonial format per castells, esglésies i viles, de diferents 
tipologies i estats de conservació, que encara avui en dia no ha rebut un tractament 
que li permeti oferir tot el seu potencial cultural i turístic. 
 
3. Que ens trobem, però, davant d’un conjunt patrimonial de primer ordre, tant pel 
volum de les restes conservades com per la seva qualitat. Que una gestió integral, 
coordinada i sostenible ens donaria l’oportunitat d’oferir nous usos d’aquest 
patrimoni en un nou context que el convertiria en un element central del 
desenvolupament econòmic i social del territori. 
 
MANIFESTEM 
 
Primer. Que el patrimoni cultural d’Arnau Mir de Tost pot esdevenir un aspecte clau 
per a les estratègies de desenvolupament sostenible del territori, sobretot en clau 
d’atracció turística, per la capacitat de generació de recursos induïts que comporta.  
 
Segon. Per portar a terme un conjunt d’actuacions és necessària la implicació de les 
diferents administracions, les entitats socials, el sector privat i el conjunt de la 
població. 
 
PROPOSEM 
 
Primer. Treballar conjuntament en l’articulació d’un programa global de protecció, 
conservació, estudi, difusió i rendibilització social del llegat històric i cultural vinculat 
a l’època d’Arnau Mir de Tost. 
 
Segon. Realitzar i oferir un seguit de propostes i idees per tal d’afavorir i incidir en 
l’estudi, conservació i difusió d’aquests béns, de manera que arribi a convertir-se en 
un important recurs turístic. 
 
Tercer. Crear la marca de la Ruta Arnau Mir de Tost com un actiu patrimonial de 
difusió cultural i projecció turística. 
 
Quart. Fomentar la cooperació territorial en la gestió d’aquest patrimoni, estimulant 
la participació dels diferents municipis, i donant-li una visió supralocal. 
 



Cinquè. Potenciar la indústria turística en el conjunt del territori pel qual s’estén 
aquest patrimoni a partir de la consolidació d’un focus d’atracció de qualitat. 
 
Sisè. Promoure les accions tècniques, científiques i financeres necessàries per a 
difondre el patrimoni vinculat a la figura d’Arnau Mir de Tost. 
 
Setè. Estudiar la fórmula necessària per implementar la gestió coordinada d’aquest 
patrimoni per part de les institucions que en són partícips. 
  
Vuitè.´Oferir la possibilitat d’adhesió a la present declaració, en el futur, a les 
institucions interessades a promoure el patrimoni d’Arnau Mir de Tost. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
donar suport i adherir-se al Manifest esmentat, fent arribar còpia d’aquesta adhesió 
al Consorci Montsec Sostenible per a la seva constància i tramitació. 
 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
13. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA PER A LA 
REALITZACIÓ DEL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ     

Núm. exp. CV-08/2005-GEN 
 
El Sr. Porta presenta la proposta de conveni i comunica que fa pocs dies la 
secretària general per a la immigració de la Generalitat va anunciar que 3 
comarques de Lleida, entre elles l'Alt Urgell, tindrien finançament per l'elaboració del 
Pla territorial de ciutadania i immigració per aquest any. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i felicita el Departament perquè cada vegada hi ha més 
immigració i per tant fer la diagnosi i l'estudi corresponent pot ser bo. En referència a 
la convocatòria de personal oberta fa un any per contractar el tècnic en immigració 
demana que s'obri un nou termini de convocatòria perquè hi pot haver gent 
interessada que en aquell moment no tenia la titulació i ara la té i es podria 
presentar. 
 
El Sr. Porta explica que la intenció inicial era anular i deixar sense efectes la 
convocatòria perquè el Departament no atorgava la subvenció, però que des del 
mateix Departament es deia que aviat s'aprovaria i no es va anular per tenir la 
selecció a punt. 
 
El Sr. Mas manifesta que queda poc estètic mantenir la mateixa convocatòria i 
pregunta si es podria fer una de nova amb publicitat a nivell local com a solució 
intermitja. 
 
El Sr. Porta explica que el tema de l'ordre del dia és el Conveni i parlar ara de la 
convocatòria de selecció de personal sembla estrany. 
 
Acord 
 
Des de l’any 1997 el Departament de Benestar i Família finança actuacions en 
matèria d’integració de les persones immigrades, i en el marc d’aquest és en el que 



es crea el Pla territorial de ciutadania i immigració “com un canal de coordinació i 
comunicació amb els consells comarcals”. 
 
Als efectes de poder establir les bases de col·laboració per a la concreció i la gestió 
del Pla territorial de ciutadania i immigració de la comarca de l’Alt Urgell es planteja 
la necessitat d’instrumentar la relació a través d’un conveni. 
 
Enguany ja s’ha rebut la proposta del conveni per a l’anualitat 2005 corresponent a 
l’aplicació del pla esmentat de la nostra comarca que preveu un import màxim de 
subvenció de 30.000 €.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió de Serveis Públics. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar i 
Família i el Consell Comarcal per a la realització del Pla Territorial de Ciutadania i 
Immigració de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament per tal que els consti l’aprovació del 
Conveni esmentat. 
 
 
14. ACORD DE SOL·LICITUD DE CONVENI AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
SOBRE LA CUINA CENTRAL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA 
COMISSIÓ DE GOVERN PER A L’ENCÀRREC A IAUSA EN ELS TERMES QUE 
CORRESPONGUI            Núm. exp. CV-06/2005-GEN 
 
El Sr. Porta explica la situació en què es troba el Consell Comarcal en relació al servei 
de menjador escolar que s'està prestant des de la cuina de l'Institut i la intenció inicial 
que hi havia de fer una cuina central a l'antiga escola llar. Atès però el posicionament 
recent de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell es fa una nova proposta per tal de poder 
actuar de cara al proper curs. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i manifesta que el seu grup està 
d’acord en tenir un conveni amb l’institut i vol deixar molt clar que en cap cas el seu 
grup recolzarà que la cuina central vagi al CEIP Albert Vives perquè ni la direcció 
d’aquesta escola ni l’AMPA ho volen. La única opció que veuen viable és la ubicació 
de la cuina a l’IES J. Brudieu, tal i com ja es va dir al Ple de l’Ajuntament de la Seu. 
Està molt clar que ningú vol perdre la cuina: ni l’escola Albert Vives vol perdre la seva 
ni l’Institut vol perdre la seva. A continuació pregunta si s’ha fet alguna reunió entre el 
Consell Comarcal, l’Ajuntament de la Seu i els directors dels centres. 
 
El Sr. Porta fa un aclariment en relació a les reunions i explica que fa temps que es 
parla d’aquest tema i es fan reunions parcials, tot i que una reunió amb els cinc actors 
no s’ha fet. Ara per ara l’administració competent i que té conveni amb el Departament 
és el Consell Comarcal i el plantejament que es fa és que si no hi pot haver gestió 
directe es faci un càtering tot i que a la Seu fins aquest any no hi havia cap empresa 
amb permís d’exportació per col·lectivitats. Ara només té aquest permís la cuina de 
l’Hospital i com ja se sap el contracte amb l’empresa que el gestiona no va funcionar i 
per això va tornar a entrar el Consell Comarcal a subministrar els menús per gestió 
directe. Un cop plantejada la necessitat de fer una cuina central el fet de construir a 



l’escola llar de l’Albert Vivies no ha sigut mai la opció proposada pel Consell; si es va 
fer va ser perquè des dels serveis territorials del Departament d’Educació es 
proposava així. La opció del Consell sempre ha estat la ampliació de la cuina de 
l’Institut. Inclús s’havia proposat fer una cuina al col·legi Pau Claris aprofitant les obres 
d’ampliació d’aquesta escola. 
 
El Sr. Mas planteja que abans d’anar a la opció de fer la cuina central a l’escola Albert 
Vives és millor anar al servei de càtering. 
 
El Sr. Porta recorda que el Ple del Consell del juny del 2004 va acordar demanar la 
desafectació d’una part de l’escolar llar del col·legi Albert Vives per solucionar el tema. 
 
Pren la paraula el president i recorda que tot i que aquest és un tema obert s’ha de 
tenir clar que la responsabilitat per la prestació del servei és del Consell i que el mes 
de setembre del proper curs és aquí mateix. 
 
Acord 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té signat Conveni amb el Departament d’Educació 
per a delegació i acceptació de competències pel que fa a la gestió del menjador 
escolar de l’IES Joan Brudieu, el qual s’explota directament a través de l’empresa 
pública comarcal IAUSA. 
 
Pel que fa al curs escolar 2004/05, i atenent el requeriment de data 23 de juny de 
2004 del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya de no poder 
desenvolupar l’activitat d’exportació de menús des de la cuina de l’IES Joan Brudieu, 
per no disposar la instal·lació del permís d’exportació per a col·lectivitats, en data 27 
d’agost del 2004 s’adjudicà a l’empresa Cuina Serhs, SA, el servei de càtering de les 
escoles públiques Pau Claris i Castellciutat de la Seu d’Urgell, i les de Montferrer i el 
Pla de Sant Tirs. 
 
Aquest acord venia donat per un anterior acord del Ple del Consell Comarcal de data 
10 de juny de 2004, pel qual s’acordà: 
a) Gestionar el menjador de l’IES Joan Brudieu mitjançant encàrrec a l’empresa 
pública IAUSA. 
b) Licitar el servei de càtering per a les escoles públiques detallades a través d’un 
concurs per un any. 
3) Iniciar els tràmits per a la construcció d’una cuina central. 
4) Demanar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que sol·liciti la desafectació al 
Departament d’Educació de l’edifici de l’antiga Escola Llar i l’accés al recinte. 
 
En data 21 de desembre de 2004, s’acordà la rescissió d’aquest contracte de càtering 
per incapacitat d’atendre correctament el servei per part de l’empresa, i IAUSA tornà a 
servir el càtering a les escoles detallades a partir del dia 10 de gener d’enguany. 
 
Paral·lelament a tot això, des del Consell Comarcal s’han mantingut diferents reunions 
amb els directors territorials d’Educació i de Sanitat per tal de trobar una solució al 
problema, solució que passa per obtenir de Sanitat el permís d’exportació per a 
col·lectivitats d’una instal·lació que reuneixi les condicions pertinents i que ens ha de 
ser cedida en ús per part d’Educació. Aquestes reunions van derivar en la possibilitat 
real de cessió d’un espai al mateix IES Joan Brudieu, ampliant la cuina actual o en un 



altre en el mateix recinte i si no, a l’edifici Escola Llar, ubicat al recinte de l’escola 
Albert Vives. 
 
El proppassat dia 23 de març el Departament de Sanitat va comunicar la resolució de 
cessament de l’activitat d’exportació per no disposar del permís d’exportació de 
col·lectivitats, la qual cosa obliga per un costat a assumir la responsabilitat que se’n 
deriva i alhora proposar la solució de futur que es vol consolidar. 
  
Per poder obtenir els permisos necessaris del Departament de Sanitat per fer els 
servei a altres escoles públiques, les instal·lacions de l’Institut requereixen ser 
remodelades en part, alhora que s’aprofitarien els recursos humans i les inèrcies de 
servei públic de qualitat creat a l’IES Joan Brudieu per a les escoles públiques abans 
esmentades. 
 
Fóra molt convenient que la remodelació es pogués dur a terme durant l’estiu per tal 
que el curs 2005/2006 funcionés de forma normalitzada i poder tramitar els permisos 
necessaris davant el Departament de Sanitat. 
 
Tenint en compte el disposat al Decret 218/2001, de 24 de juliol, que regula l’ús social 
dels edificis dels centres docents públics i per tant a la seva empara, 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar al Departament d’Educació la formalització d’un Conveni d’ús de les 
instal·lacions i servei de cuina de l’IES Joan Brudieu a favor del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell que comprengui l’espai actual de la mateixa cuina, del menjador, del 
lavabos i dels vestidors annexes a la cuina per a la seva utilització com a cuina 
general de les escoles públiques esmentades als antecedents per un termini de cinc 
anys prorrogables. 
 
Segon. Cas que l’acord primer no sigui autoritzat pel Departament, sol·licitar al mateix 
Departament la cessió gratuïta d’un espai per situar la nova cuina central, sigui al 
mateix recinte de l’IES Joan Brudieu o altre. 
 
Tercer. Fer constar que quan el Departament comuniqui la cessió d’ús es convocarà 
un Ple extraordinari, si cal, per prendre l’acord necessari per a l’aprovació del projecte 
d’obres i contractació de les mateixes a la ubicació cedida pel Departament 
d’Educació i les de contractació del servei extern de càtering en el seu cas. 
  
Quart. Trametre aquest acord als directors dels serveis territorials d’Educació i de 
Sanitat de Lleida, i al director de l’IES Joan Brudieu com a principal afectat. 
 
 
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. 2 al núm. 10 de 2005, compresos entre els dies 11 de febrer i la 

data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 4 a la núm. 8 de 2005, compreses entre els dies 11 de 

febrer i la data d'avui. 



 
16. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
No n'hi ha 
 
 
Punts inclosos per urgència: 
 

17. CONVENI EADOP – PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT 

En data 13 de febrer de 2003 el Consell Comarcal aprovà el Conveni de 
col·laboració amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya, per tal d’establir les relacions perquè el Consell Comarcal sigui punt 
de venda de la Generalitat i, recíprocament, que a les llibreries de la Generalitat es 
pugui vendre el material editat pel Consell Comarcal. 

S’ha rebut la proposta del Conveni actualitzat per a l’anualitat 2005 per continuar 
mantenint aquestes relacions comercials que suposen, entre altres, una 
contraprestació del 20 % del preu de venda al públic de les publicacions 
efectivament venudes.   
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial 
i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) i el Consell Comarcal per 
a la venda de les publicacions editades pels departaments de la Generalitat de 
Catalunya i pels seus organismes. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’EADOP per tal que els consti l’aprovació del 
conveni esmentat. 

 

18. PROPOSTA DE DECLARACIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES SOBRE 
L’ABOCAMENT DE TERRES I RUNES A LA COMARCA    
              Núm. exp. PR-MOC 14/2005 
 
Per indicació del president, el Sr. Porta dóna lectura a la proposta de declaració que el 
Consell d'Alcaldes eleva al Ple del Consell Comarcal i que té el tenor literal següent: 
 
 “En relació a la polèmica que el darrer mes i mig hi ha hagut a l’Alt Urgell sobre les 
terres i runes procedents d’Andorra, que servien per a la millora de finques agrícoles 
a diferents t.m. de la comarca, i debatut aquest assumpte al Consell d’Alcaldes de 
data 5 d’abril, els alcaldes eleven la següent proposta de Manifest al Ple del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell: 
 
MANIFEST: 
 
1. Denunciar públicament la invasió de competències municipals de diferents 
ajuntaments de la comarca per part del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
2. Encomanar un informe jurídic, per tal de saber si es poden derivar 
responsabilitats administratives, jurídiques, penals o de qualsevol altre tipus en 



relació a la invasió de competències municipals per part del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Convidar al Conseller de Medi Ambient a assistir al proper Consell d’Alcaldes del 
dia 3 de maig per tal que pugui donar explicacions sobre aquest assumpte. 
 
4. Demanar al Departament de Medi Ambient i Departament de Política Territorial i 
Obres públiques de la Generalitat de Catalunya quin tractament hauran de seguir els 
procediments d’autoritzacions de moviments de  les terres de la comarca. 
 
5. Demanar constituir una comissió provisional negociadora entre el consorci 
AUGEMA i la empresa mixta Gestora de Runes, SA per tal de poder gestionar 
conjuntament les terres i runes tant d’Andorra com de l’Alt Urgell. 
 
6. Trametre aquesta proposta de manifest a tots els ajuntaments de la comarca  al 
Consorci AUGEMA, a la empresa mixta Gestora de Runes, SA i  al Departament de 
Medi Ambient, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya per el seu coneixement. 
 
La Seu d’Urgell 6 d’abril de 2005” 
 
A continuació s'obre un debat i l'inicia el Sr. Mas que explica que fa només mitja hora, 
en una Junta de Portaveus, se'ls ha exposat que aquest punt es volia elevar al Ple i 
per tant més que entrar punt per punt vol fer una reflexió genèrica sobre el que no li 
agrada del que es diu. En primer lloc manifesta que potser els polítics ens hem 
equivocat perquè si els polítics s'haguessin posat d'acord no hauria passat el que ha 
passat perquè la majoria dels camions eren legals. Pel que fa als camions no és tant 
si són legals o no, sinó el fet que en passin 50 o 2000 que fa que el seu impacte sigui 
més important. Potser l'actuació que s'ha fet ha estat una mica "passada de frenada" i 
potser s'hauria d'haver fet de forma més gradual, però alguna cosa s'havia de fer i el 
govern de la Generalitat d’abans no va fer res. Tot i que l'actuació d'ara la pugui trobar 
desmesurada sembla que s’estigui fent un consell sumaríssim a l‘acció de govern 
quan no cal i quan es clar que alguna cosa s’havia de fer. 
 
El Sr. Mas posa de relleu que al Consell d'Alcaldes tampoc hi eren tots els alcaldes de 
la comarca ni l'acord sembla que va ser tant unànime. Diu que pel que fa a ERC es 
veu també com un doble joc doncs el conseller en cap va per una banda i el partit a la 
comarca està recolzant altres coses. 
 
Pren la paraula el president i manifesta que fer autocrítica com element a posar sobre 
la taula està bé, però avui som el dia que som i no es pot mirar tant el passat sinó més 
endavant. En referència a la sessió del Consell d'Alcaldes diu que quan es convoca es 
convoca a tothom i que hi van els que hi van, i aquest Consell és una comissió 
informativa que pot transmetre al Ple els seus acords. La proposta de manifest que 
presenta el Consell d'Alcaldes no es va sotmetre a votació sinó que es va acordar per 
assentiment i els sis punts són el resum del que es va dir. El Ple pot modificar la 
proposta del Consell d'Alcaldes. 
 
Pren la paraula el Sr. Ramon Fierro i explica que després de la campanya de "fre als 
camions" el seu municipi ha aguantat un 3000 % més de camions. Manifesta que un 
membres del grup socialista és tècnic a un ajuntament on han anat a abocar aquests 



camions, i que per un costat es diu fre als camions i per l'altre es fan informes 
favorables. 
 
El Sr. Mas manifesta que el grup del PSC-Progrés no s'ha posicionat davant al 
moviment "fre als camions" tot i que persones d'aquest grup a títol individual hi 
participin, i que ja ha dit abans que no eren actuacions il·legals. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i demana que se centri el debat en el contingut del 
manifest i les seves modificacions, doncs segurament el manifest inicial no es pot 
votar favorablement al cent per cent. La comarca està molt sentida pel modus 
operandis de la Generalitat o de la Conselleria. Es requeriria un decret o una llei que 
empari les actuacions fetes perquè ara per ara és potestat dels ajuntaments i és un 
tema poc regulat i en part discrecional que porta controvèrsia. No és legítim utilitzar 
l'abús de poder passant per sobre els ajuntaments quan per exemple els camions que 
anaven a zones controlades des la Mancomunitat es feia tot amb molta cura, per tant 
s'entén i és normal que els alcaldes facin un manifest. Això no vol dir que s'hagi 
d'acceptar íntegrament i tal com s'ha parlat a la taula s'ha de mirar per anar endavant i 
per tant potser es pot fer un reformat doncs algunes expressions que consten potser 
no toquen. A continuació llegeix una proposta de modificació del text del manifest. 
 
Proposta de modificació del Manifest del Consell d’Alcaldes en relació a 
l’abocament de terres i runes de la comarca 
 
En relació a la polèmica que el darrer més i mig hi ha hagut a l’Alt Urgell sobre les 
terres i runes procedents d’Andorra, que servien per a la millora de finques agrícoles 
a diferents t.m. de la comarca, i debatut aquest assumpte al Consell d’Alcaldes de 
data 5 d’abril, els alcaldes eleven la següent proposta de Manifest al Ple del  Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell: 
 
MANIFEST: 
 
1. Denunciar públicament la invasió de competències municipals de diferents 
ajuntaments de la comarca per part del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
2. Encomanar un informe jurídic per tal de saber si es poden derivar responsabilitats 
administratives, jurídiques, penals o de qualsevol altra tipus en relació a la invasió 
de competències municipals per part del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
3. Convidar el conseller de Medi Ambient o persona en qui delegui a assistir al 
proper Consell d’Alcaldes del dia tres de maig per tal que pugui informar sobre 
aquest assumpte. 
 
4. Demanar al Departament de Medi Ambient i Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya quin tractament hauran de seguir 
els procediments d’autoritzacions de moviments de les terres de la comarca. 
 
5. Demanar constituir una comissió de seguiment entre el consorci AUGEMA i el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal de poder vetllar conjuntament per 
les terres i runes de l’Alt Urgell i les terres d’Andorra. 
 



6. Trametre aquesta proposta de manifest a tots els ajuntaments de la comarca, al 
Consorci AUGEMA, a l’ empresa mixta Gestora de Runes, SA, al Departament de 
Medi Ambient i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement. 
 
Un cop llegit el text demana explicacions al Sr. Mas sobre l'expressió de "doble joc" 
que ha fet servir per referir-se al seu partit, doncs s'accepta que hi pot haver un doble 
discurs des de la conselleria i des del món local però "doble joc" és una mica massa 
fort. Si algú sempre ha dit el mateix és ERC demanant que hi haguessin les mateixes 
regles per tothom, doncs la terra és terra sigui de la comarca, de la comarca veïna o 
del país veí, i el que s'hauria d'haver fet és modificar la Llei quan se'n té la possibilitat i 
no passar per sobre els altres. 
 
El Sr. Mas respon que es prou evident que hi ha dues posicions: la de la Generalitat 
n'és una i la ERC al Consell una altra. Manifesta que des del seu grup no es vol que 
aquest document tiri endavant per no polititzar el tema. Comunica que han parlat amb 
el conseller en cap i amb el Departament de Medi Ambient i estan treballant en el 
tema. Aquest document posa més foc i no calma els ànims sinó que fa enfadar més 
encara. 
 
El president manifesta que el manifesta diu el que diu i no té perquè fer enfadar més. 
La conselleria sap la reacció que hi ha entre els alcaldes de la comarca. 
 
El Sr. Mas diu que no hi ha tancament de postures per part de la Generalitat i per tant 
no s'ha de fer el manifest. 
 
El president exposa que creu que el Consell d'Alcaldes com a òrgan consultiu ha 
expressat aquest manifest i potser cal millorar el text com s'ha dit, i s'està aquí per 
parlar-ne. 
 
Demana la paraula el Sr. Fiol per les al·lusions fetes per part del Sr. Fierro i manifesta 
que les actuacions fetes com a professional o tècnic no tenen res a veure amb la 
política, i no cal fer eufemismes per dir les coses. Els informes que ha fet es diu que 
son efectes indesitjats i per això es feien els convenis. 
 
El Sr. Fierro demana disculpes al Sr. Fiol per les possibles ofenses però vol posar de 
relleu que el municipi de Montferrer i Castellbò ha perdut capacitat econòmica perquè 
si des de dilluns estan passant més camions que no passaven abans i sense pagar 
res és que no s'ha fet bé. El seu municipi sempre havia estat controlat i només hi 
havia una sola millora de finca oberta a la vegada que representava el pas d'uns 10 
camions diaris. Ara estan passant 200 o 300 camions sense autoritzacions ni 
convenis amb els ajuntaments. Resulta que aquí tot s'hi val i entén que si els 
ajuntaments ni signen convenis no haurien de poder passar camions per vies 
municipals. Tal com es va potser fóra millora que vingués el subdelegat del Govern a 
manar als ajuntaments perquè ja ho fa saltant-se les competències municipals. Vol 
deixar clar que com alcalde té molts motius per estar enfadat doncs s'ha actuat com 
en una dictadura i no com en democràcia i com alcalde se sent matxucat per tots 
costats. 
 
Pren la paraula el Sr. Bentanachs i diu que com a conseller accepta la proposta de 
modificació del manifest però que com alcalde encara li sembla suau. 
 



El Sr. Fierro exposa que l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò sempre pot anar per 
les seva pròpia iniciativa fent el que calgui sense implicar al Consell d'Alcaldes, 
perquè es considera en l’obligació de defensar els interessos del seu municipi. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i manifesta el seu acord amb el que ha exposat el Sr. 
Fierro doncs al municipi de Valls d'Aguilar va passar el mateix amb uns camions que 
anaven als Castellins (Montferrer i Castellbò) i passaven per la carretera d'Argestues 
del terme municipal de Valls d'Aguilar. No ens queixem fins que no ens toca a 
nosaltres i això és el que ha passat amb els camions i la runa. A nivell d'alcaldes 
cadascú té un problema diferent i per tant que cada alcalde ho porti com cregui millor 
ja que ells saben més bé si s'ha vulnerat l'autonomia local 
 
El Sr. Fierro replica que els camions que anaven als Castellins no tenien autorització 
de l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò. 
 
La Sra. Vidal puntualitza que ella no diu res contra l'Ajuntament de Montferrer i 
Castellbò sinó que ha fet una reflexió. 
 
El president manifesta que cada alcalde pot fer el que vulgui i que el que aquí hi ha és 
una proposta de manifest que ha tramés el Consell d'Alcaldes. 
 
El Sr. Artigues manifesta que si s'ha aprovat una proposta al Consell d'Alcaldes 
perquè s'hauria de canviar si no varia substancialment. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb els vots a favor dels 10 
membres presents dels grups de CiU i d’ERC i els vots en contra dels 6 membres 
del grup del PSC-Progrés s'aprova el manifest del Consell d'Alcaldes amb les 
modificacions proposades. 
 
 
19. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Mas fa un reitera un prec que ja va fer anteriorment que és demanar que es 
tingui més cura a nivell institucional i que quan hi hagi representants d'altres 
administracions se'ls comuniqui almenys als portaveus dels grups. Aquest prec va ser 
acceptat per la Presidència i ara resulta que des de l'últim Ple han vingut la presidenta 
de l'Institut Català de la Dona, el coordinador territorial d'Urbanisme i el president de la 
Diputació i no se'ls hi ha dit res. Per respecte institucional i tenint en compte que han 
estat el partit més votat a la comarca s'hauria de respectar el protocol de mínims. 
 
El president respon i explica que la visita del coordinador territorial d'Urbanisme va ser 
una xerrada sobre la Llei d'Urbanisme que es va convocar amb el Col·legi 
d'Arquitectes i a la que es va convidar als alcaldes. Pel que fa a la presidenta de 
l'Institut Català de la Dona també es va convidat tots els alcaldes, i en referència al 
president de la Diputació que ha vingut avui, no ho ha fet en visita oficial al Consell, i 
tant sols hi ha estat un moment que s'ha aprofitat per signar simplement el Conveni. 
 
El Sr. Mas reitera el prec en el sentit que es vagi més enllà de convidar els alcaldes i 
també es convidi als portaveus de cada grup polític. 
 
Intervé el Sr. Artigues i explica que aquesta setmana el Sr. Orrit, subdelegat del 
Govern ha estat al seu municipi i ell se n'ha assabentat avui. 



 
El Sr. Mas diu que aquest no seria l'exemple a seguir. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Mas i demana que quan es tornin a convocar 
comissions informatives es tingui en compte el Ple de l'Ajuntament de la Seu perquè 
aquest cop van coincidir. 
 
El president respon que es pot mirar però quadrar amb tothom és molt complicat. 
 
Torn de paraules dels alcaldes 
 
El president obre el torn de paraules pels alcaldes presents. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Casanovas, alcalde d'Arsèguel i manifesta que sembla 
que s'entén que el Consell d'Alcaldes no serveix per res i vol posar de relleu que ha 
de servir. 
 
Replica el Sr. Mas que la reforma de la Llei comarcal ho ha de contemplar i donar-li 
més poder. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Capdevila, alcalde de Ribera de l'Urgellet i exposa que 
no va poder ser al Consell d'Alcaldes però en referència a la gestió de la terra i la runa 
recorda que el Sr. Brescó sempre va dir que l'havia de gestionar la Generalitat i ara ja 
ho fa. 
 
Respon el Sr. Brescó i explica que si que hi ha de fer però amb la modificació de les 
lleis corresponents i d'entrada la Llei d’intervenció de l'administració ambiental en el 
sentit de classificar en l'annex corresponent aquestes activitats que ara no hi consten. 
 
El Sr. Capdevila diu que podria estar d'acord en què el municipi de Montferrer i 
Castellbò hi ha perdut però quan la Mancomunitat gestionava 1.600 TM van anar a la 
Borda del Riu i va cobrar el seu Ajuntament. 
 
El Sr. Fierro diu que està equivocat doncs quan s'anava al municipi de Montferrer 
passant per Ribera el seu municipi va cobrar. 
 
El Sr. Capdevila respon que potser ell no ho sap perquè era alcalde el Cases, també 
manifesta que està d'acord amb la resta del que ha dit el Sr. Fierro. 
 
 
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. 161509 al núm. 
161520 i comprèn un total de 12 folis, numerats del 17 al 40. 
 
La Seu d’Urgell, 9 de juny de 2006 
 
La secretària accidental 
 


