
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 62005 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de desembre de 2005 
Durada: de 21.40 h a 23.30 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Il·lm. Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
-    Il·lm. Sr. Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
-    Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sr. Joan Giró Fontich, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

Consellers que s’incorporen durant la sessió 

-     Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné 
 

També hi són presents: 

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

- Il·lm. Sr. Antoni Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Il·lm. Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Il·lm. Sr. Josep Marquès i Castany, alcalde de Cabó 
- Il·lm. Sr. Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
- Il·lm. Sr. Antoni Capdevila Tarradellas, alcalde de Ribera de l’Urgellet 
 
Excusen la seva assistència 

-    Il·lm.  Sr. Pere Artigues Alrich, conseller 
-    Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 



 
 

Ordre del dia 

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Expedient de modificació de crèdits 3/2005. 
3. Aprovació del Pressupost de l’exercici 2006 i plantilla de personal. 
4. Aprovació de l’informe econòmico financer per a compliment de la Llei 

d’Estabilitat pressupostaria 
5. Modificació d’ordenances fiscals. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Aprovació del projecte d’Arranjament i correcció d’assentaments del camí rural 
d’accés a Estamariu. 

7. Sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua per a ser administració actuant de 
l’EDAR de Montferrer. 

8. Encàrrec a IAUSA de la gestió de la EDAR de  Montferrer. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

9. Ratificació del Decret d’aprovació del Conveni amb el DPTOP per a la reproducció 
del baldaquí d’Anserall. 

10. Ratificació del Decret de nomenament d’un representant al Consorci Paleontologia 
i Entorn. 

11. Aprovació inicial de la constitució del Consorci Ruta dels Oficis d’Ahir i dels seus 
estatuts. 

12. Aprovació del conveni amb Omnium Cultural per activitats, any 2005. 
13. Aprovació de cessió de patrimoni moble l’Ajuntament de Josa i Tuixen. 
14. Aprovació de cessió de patrimoni moble a l’Ajuntament d’Oliana. 
15. Encàrrec a IAUSA de la gestió tècnica del projecte Alt Urgell en xarxa per l’any 

2006. 
16. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

17. Ratificació del Decret d’aprovació del conveni amb el Departament de Justícia pels 
Programes de rehabilitació i de justícia juvenil. 

18. Ratificació del Decret d’aprovació de l’addenda per regularització al Conveni amb 
el Departament d’Educació en relació a les competències de transport i menjador 
escolar curs 2004/05. 

19. Ratificació del Decret d’aprovació del Conveni amb els ajuntaments de Oliana, 
Organyà, Alàs i Cerc, Montferrrer i Castellbò i Ribera de l’Urgellet pel tècnic 
compartit de joventut. 

20. Moció de l’ACM per adoptar el domini “.cat” 

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

Punts inclosos per urgència 

22. Ratificació del protocol d’actuacions per violència domèstica i de gènere. 
23. Pressa de coneixement de la renúncia de consellers. 
24. Informes de Presidència. 
25. Precs i preguntes. 
 



 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior, fent 
constar que la Sra. Vidal demana la rectificació de la data de 25 de setembre per la 
de 25 de juny a la pàgina última de l’acta en el punt de la seva intervenció. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2005    Exp: IN132005MOD 
 
El gerent presenta al consistori l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2005 
mitjançant suplements, ampliació i transferències de crèdit del Pressupost de la 
corporació comarcal de l'exercici de 2005, núm. expd. IN-13/2005-MOD, amb el 
resum següent: 
 
 Suplements de crèdit:        260.594,30 
 Ampliació de crèdit:           195.284,81 
 Transferències de crèdit:   140.029,88 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 13 de desembre, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
A proposta de la Presidència el Ple per majoria amb 10 vots a favor dels consellers 
de CIU, ERC i PP i l’abstenció dels 6 consellers del grup del PSC-Progrés,  
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pressupost 3/2005 per suplement, ampliació i 
transferències 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. 
 
 
En finalitzar el punt s’incorpora a la sessió el conseller Sr. Bartomeu Majoral Moliné. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2006 I PLANTILLA DE PERSONAL    

         Exp. IN112005PRE 
 
Presenta el pressupost el Sr. Brescó, vicepresident i responsable de l’àrea de 
Governació i Finances, i fa una àmplia explicació sobre la memòria del pressupost, 
destacant les inversions més importants, qualificant el pressupost per l’exercici 2006 
de continuista, perquè intenta acabar els projectes previstos anteriorment, i ambiciós 
perquè planteja noves i important inversions que podran aportar diferents beneficis. 
 



Un cop acabada l’explicació pren la paraula en primer lloc el Sr. Chica del grup del 
PP i manifesta, en relació a la plantilla, que a temps complet fóra de 41 persones, la 
seva consideració de molt correcte. En relació al pressupost en general està molt 
satisfet de temes com el de la cuina central que es dóna per tancat. En relació al 
montant total del pressupost comenta que per alguna persona que no estigui molt al 
dia pot resultar sorprenent el número de vuit milions i mig d’euros, però si s’analitza i 
es veu que la lliure disponible és de sobre 39.000, que representa un 0’49 % es veu 
que el més complicat és veure on es van a buscar els diners per a les inversions i 
les despeses finalistes. Segurament ell faria altres inversions però en general està 
satisfet d’aquest pressupost. També recorda que els pressupostos comarcals i les 
subvencions que es gestionen estan molt fiscalitzades per organismes externs que 
són els que financen. Anuncia el seu vot a favor del pressupost presentat. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i manifesta que si 
el pressupost s’ha fet amb els ànims amb què s’ha explicat poca cosa farem perquè 
ha denotat una actitud pessimista. Posa de relleu que és un pressupost continuista 
perquè no s’han fet els deures quan tocava fer-los, i posa d’exemple els tres grans 
projectes del pressupost de l’any 2004, la gossera comarcal, el consorci AUGEMA i 
l’ampliació de la seu de l’edifici del Consell Comarcal. Pel que fa a la gossera 
manifesta que després de dos anys s’està a l’adjudicació de la primera fase i només 
s’ha parlat d’infraestructura i no s’ha parlat de gestió ni s’ha parlat amb els 
ajuntaments que segurament hauran d’aportar diners, i per tant creuen que s’ha 
començat del revés. Pel que fa al Consorci AUGEMA, que el 2004 tenia 10.000 € de 
dotació, el 2005 tenia 0 € de dotació i el 2006 té 6.467,10 € i que no és del Consell 
sinó del 5 % de gestió de l’EDAR, i no se sap si a partir del Fons de Cooperació 
Local hi haurà alguna cosa més. De tal manera que el 2004 es veia una projecte 
il·lusionador però ara no. Pel que fa a l’ampliació de la seu del Consell Comarcal 
ressalta que ha estat dos anys per tirar endavant el concurs d’idees i ara ja es 
pressuposta l’execució, manifesta els seus dubtes perquè s’executi i pensen que tot 
plegat és un brindis al sol. Pel que fa a una altra de les inversions previstes, la de la 
planta fotovoltaica s’ha pressupostat un crèdit quan no hi ha res lligat i no se sap ni 
on va aquesta planta, doncs a la Comissió d’Infraestructures que es va comentar 
l’alcalde d’un poble era present i va dir que no ho sabia denotant-se mala gestió. En 
el mateix sentit per la planta de biomassa s’ha pressupostat una subvenció no 
confirmada i un crèdit, i no s’ha parlat tampoc amb ningú fent saber que la gent del 
Departament de Medi Ambient l’han informat que els boscos del Pirineu no són el 
millor lloc, i que cada any s’ha de trobar biomasa per alimentar la planta. Per la 
subvenció per transport interurbà d’Adrall a Alàs sembla fet només per tenir 
subvenció. Pel que a la política de dones manifesta que només s’estan seguint els 
plans de la Generalitat al igual que pel Pla de Immigració. Ressalta també que no 
els agrada la consignació de 80.000,00 per dues persones que fan d’assessors i que 
el seu finançament ha de sortir de fons propis, pregunta directament al president si 
necessita tants assessors. Pel que fa a cultura considera insuficient la dotació de 
4.000 € i que el fet que es donin sense bases no li sembla correcte perquè es poden 
donar a dit. També els sembla incorrecte el compliment de l’aportació del 0’7 %. En 
aquest últim sentit diu que passarà els criteris del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament perquè es puguin tenir en compte. En relació al Servei 
d’Assistència Tècnica als ajuntaments diu que hi ha 4 persones per 10 ajuntaments 
que aviat seran 11, i que només es pot anar 1 dia a la setmana a l’Ajuntament, un 
dia al Consell i un dia que queda de lliure disposició pel que calgui, i aquesta 
dedicació als ajuntaments és poca i considera que amb els diners que es gasten en 
assessors es podrien pagar 2 ó 3 SAT. En relació al tema de violència domèstica 



amb una dotació de 1.000 € li fa mal als ulls perquè és un tema molt important al 
que es dona poca atenció. Demana que es consignés dotació per una central de 
reserves pel transport a la demanda. S’oposa a la despesa que es genera per 
òrgans de govern i s’oposa al cobrament de assistències per la Comissió de 
Coordinació. Per tot l’explicat enuncia el vot negatiu dels membres del seu grup. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i en primer lloc ressalta que l’equip de govern d’ànims 
en té molts i que estan cansats perquè treballen i el que fan poc a vegades és 
dormir. Considera que és bo que es fixin en els ànims però el que és millor és que 
tot i que s’han agafat a dos o tres cosetes després de tres anys és el primer cop que 
han donat opinió al pressupost. Posa de relleu que no obstant a les comissions 
informatives no ha dit res ni s’ha fet cap sol·licitud més enllà de dues que es van 
proposar una de les quals es va recollir, que és l’escorxador comarcal, i l’altre 
sembla contradictòria amb la queixa per la dotació d’òrgans de govern doncs era 
que es revises l’aportació als grups polítics. Pel que fa a la Comissió de Coordinació 
vol deixar clar que s’ha optat per un model en què no hi ha cap polític alliberat. Quan 
es parla d’immobilisme pel que fa a inversions com la de la gossera manifesta que 
no s’ha pogut fer perquè la tramitació de l’expedient de modificació urbanística que 
es requeria per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha retardat i pel que fa al fet 
de si s’ha parlat o no amb els ajuntaments d’aquesta instal·lació, si que se n’ha 
parlat i el que és clar és que hi ha ajuntaments poc interessats però aquest és un 
tema que ve imposat per la Generalitat i el Consell Comarcal ha d’ajudar a solventar 
problemes dels municipis, ja que des del Consell Comarcal s’impulsa la creació 
d’infraestructures que beneficiïn a tota la comarca. Manifesta que quan la Comissió 
d’Urbanisme de Lleida doni la seva aprovació es parlarà amb tots els ajuntaments. 
Pel que fa a AUGEMA manifesta que és un consorci creat i que s’ha d’impulsar com 
a garant del medi ambient. En referència al nou edifici de serveis explica que per fer 
una inversió d’aquest tipus primer s’ha de fer “bossa” i que es compta a més amb 
una subvenció FEDER que no es pot perdre i per tant aquest any s’ha de començar 
a construir. Posa de relleu que aquesta és una infraestructura institucional i cas que 
el Consell Comarcal deixés d’existit o el que fos, com a mínim hi haurà d’haver una 
òrgan prestatari de serveis i per tant l’edifici es necessitarà i és benvingut. En 
referència al projecte Alt Urgell en Xarxa posa de manifest que enguany és un any 
de consolidació. En referència a les inversions en energia i en concret a la planta 
fotovoltaica i a la de biomasa diu que la primera d’elles es podrà tirar endavant 
directament i la segona, la planta de biomasa, té un estudi encomanat que 
determinarà si és viable tècnicament. En referència als llocs de treball d’assessors 
diu que els polítics comarcals no estan dedicats íntegrament i per tant algú ha de 
gestionar i deixa clar el caràcter polític d’aquests càrrec. En resposta a l’import de 
4.000 € consignats per Cultura diu que s’ha de sumar als 28.000 que hi ha per 
activitats d’entitats. En resposta a la consignació destinada al 0’7 % de cooperació 
manifesta que sempre s’ha informat de tot a la comissió corresponent i no s’ha fet “a 
dit”. Per finalitzar felicita a l’oposició per haver fet propostes com la del SAT tot i que 
en inversions no se n’ha aportat cap, posa de relleu que es funciona força bé i que 
els 40 treballadors i molts consellers treballen força. 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Fierro i en relació a la dotació pressupostària pel 
transport interurbà explica que és fruit de la coordinació ja que els ajuntaments 
tenen només competències en el seu terme, i per tal de fer un transport més 
coherent es pretén fer interurbà. En relació a la consignació del 0’7 % manifesta que 
el debat es fa en el si de la seva àrea i que no és que s’informi sinó que sempre es 
posa sobre la taula i ningú ha dit mai res diferent havent-se aprovat per unanimitat. 



Posa de manifest que es poden fer unes bases però que no sap si el resultat serà 
molt diferent. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas que diu que no voldria contestar però vol dir al Jesús que 
la realitat és que no hi ha bases d’execució i per tant pot ser que donin “a dit” i el 
que es fa a la comissió informativa és proposar i que algun projecte que s’ha 
presentat no s’ha donat. Així mateix amb cultura hi ha entitats que han demanat i no 
se’ls hi ha donat. Manifesta que només s’informa de les que es donen i no de les 
que es demanen i no es donen, reflexiona sobre el fet que unes bases és la forma 
més transparent. Pel que fa a les ajudes pel 0’7 % diu que s’han donat a final d’any i 
que no cal fer-ho tant tard perquè hi ha entitats i projectes que ho necessiten abans. 
Pel que fa al transport manifesta que no hi havia constància que s’hagués parlat 
amb l’Ajuntament de la Seu. Posa de manifest que a la última comissió informativa 
el Sr. Brescó no hi era i és on es va comentar que l’aportació per grups polítics era 
igual que fa dotze anys i que es podria mirar. Així mateix manifesta que les 
assistències es cobren semestralment i al cap de dos mesos de finalitzar el 
semestre i que es podria mirar d’agilitar. Pel que fa a les reunions de coordinació 
entén que es facin si es necessiten perquè hi ha dos grups al l’equip de govern però 
potser es podria estalviar el seu pagament ja que sembla que es paguin perquè el 
president i un vicepresident no poden cobrar per la seva invalidesa i aquestes coses 
s’ha de parlar clar. Així mateix posa de relleu que abans hi havia només un assessor 
i es criticava des d’ERC i que ara que n’hi ha dos no ho critiquen. 
 
Respon el Sr. Brescó que les reunions de coordinació no es fan pel fet de ser dos 
grups al govern sinó que és una coordinació de govern normal i necessària. Des de 
la seva responsabilitat en l’economia del Consell Comarcal pot dir que ara s’és molt 
rigurós i que es controla tot el que cobra cadascú i que com a màxim es poden 
cobrar 600 € la qual cosa no compensa cap sou. Manifesta que al Sr. Mas se 
l’emporta l’ànsia parlant i fent afirmacions com les anteriors. 
 
Pren la paraula el Sr. Fierro i en relació al 0’7 % manifesta que no és correcte dir 
que s’ha donat a dit i amb discriminació, en aquest sentit explica que enguany a la 
Seu se n’ha donat a una sola entitat que és la Seu Solidària. Pel que fa a la 
coordinació amb l’Ajuntament de la Seu vol deixar clar que ara es coordina i molt, 
després de molts anys de no coordinar res, i en molts aspectes s’ha avançat molt. 
En referència als imports per coordinació manifesta que el els números si se’ls fa 
ballar poden dir coses diferents que no són i en aquesta casa és clar que en 4 anys 
el màxim foren de 36.000 € que venen a ser uns 9.000 € any i que es fan reunions 
cada setmana d’unes dues hores per les quals com a molt es podrien cobrar 160 € i 
si algú creu que per aquests diners compensen un sou va molt equivocat. El 
president del Consell no té dedicació exclusiva senzillament perquè es va optar per 
la gerència i els assessors, càrrecs de confiança, com a model. Si es fa història es 
veurà que no hi ha una repercussió econòmica pel que fa als costos de gestió 
d’aquesta institució ja que no s’han incrementat com es vol fer veure. 
 
ACORD 
 
Vist el pressupost presentat i discutit, 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Governació i Finances de 2, 
13 i 19 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 11 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) 36.608,08
CAPITOL 4 (Transferències corrents) 3.477.747,17
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials) 3.000,00
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 4.973.105,39
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00
CAPITOL 9 (Passius financers) 485.400,00
TOTAL  8.975.860,64
 
ESTAT DE DESPESES 

             
IMPORT 

CAPITOL 1 (Despeses de personal) 1.399.876,44
CAPITOL 2 (Despeses béns corrents i serveis) 1.703.363,21
CAPITOL 3 (Despeses financeres) 3.000,00
CAPITOL 4 (Transferències corrents)  397.630,04
CAPITOL 6 (Inversions reals) 3.013.389,03
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 2.458.601,92
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00
CAPITOL 9 (Passius financers) 0,00
TOTAL  8.975.860,64

 
 
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT 
URGELL SA, amb el següent resum :  
 

PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 
  

1. Aportació de capital del Consell Comarcal 0,00€
2. Ingressos patrimonials 600,00€
3. EDAR – Explotació 161.677,40€
4. EDAR - Despeses reposició i millores 66.294,00€
5. Gestió menjadors escolars 272.443,60€
6. Subvencions diverses cuina central 24.000,00€
7. Consell Comarcals – Alt Urgell en X@rxa 35.000,00€
8. Terra de dinosaures 6.000,00€
9. Contracte de riu Segre 25.000,00€
7. Altres 6.000,00€-



TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 597.015,00€ 
 

PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 
  

1. EDAR - Explotació  161.677,40€ 
2. EDAR - Despeses de reposició i millores 66.294,00€ 
3. Menjadors escolars: 272.443,60€ 
4. Cuina central menjadors escolars 24.000,00€ 
5. Observatori societat informació – Alt Urgell en X@rxa 35.000,00€ 
6. Terra de dinosaures 6.000,00€ 
7. Contracte del riu Segre 25.000,00€ 
6. Participació empreses foment activitats econòmiques 0,00€ 
7. Despeses diverses 6.600,00€ 

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 597.015,00€ 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 
2006. 
 
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. 
 
Sisé. Delegar les competències per a l’aprovació dels següents expedients a la 
Comissió de Govern, tal i com ja es recull a les bases d’execució del pressupost: 
 
- Transferències de crèdcit que no siguin competència del Ple 
- Ampliacions de crèdit 
- Generació de crèdit 
- Incorporació de romanents de crèdit 
 
 
4. INFORME DEL PLA ECONOMICOFINANCER DEL PRESSUPOST 2006 
 
El Sr. president enuncia el punt. 
 



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 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 2006, a 
causa de la previsió (subconcepte 917.01 i 917.02 de l’estat d’ingressos) d’una 
operació de crèdit, per import de 485.400,00 €, 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, 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 17 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 2006 per la consignació 
d’un crèdit per 485.400,00 €. 
 
Segon. Trametre aquest acord als serveis territorials del Departament de 
Governació i Administracions Públiques i a la Delegació d’Hisenda de Lleida. 
 
 
5. MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS: SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA  

Núm. expd. IN142005ORD 
 
El Sr. President enuncia el punt de l’ordre del dia. 
 



ACORD 
 
La Comissió de Governació i Finances del dia 13 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 corresponent a l’IPC previst per a finals d’any d’un 4 %. 
 
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 ampliat  17,63 € 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals i constant 
l’informe d’intervenció amb l’estudi de costos corresponent. 
 
Per unanimitat dels 17 membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, Taxa pel 
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 aprovats. 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
6. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES: ARRANJAMENT I CORRECCIÓ 
D’ASSENTAMENTS DEL CAMÍ RURAL D’ACCÉS A ESTAMARIU    
                  Núm. exp. AP-12/2005-PRO 
 
El Consell Comarcal té previst en el seu pressupost l’obra per a l’arranjament i 
correcció d’assentaments del camí rural d’accés a Estamariu. 
 
Els projecte ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb el següent import: 
 

Títol Import 
 Arranjament i correcció d’assentaments del camí rural d’accés a 

Estamariu 
49.513,80

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres present s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte d’obres esmentat als antecedents i per l’import que hi 
consta. 
 
 
 



Segon. Exposar al públic aquest projecte durant el termini de 30 dies per tal que es 
puguin presentar al·legacions i suggeriments fent constar que, cas que no se’n 
presentin, s’entendrà aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell 
d’anuncis comarcals, al de l’Ajuntament d’Estamariu i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte a l’Ajuntament d’Estamariu per a la seva 
deguda constància i tramitació de les autoritzacions que corresponguin. 
 
 
7. SOL·LICITUD A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A SER 
ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L’EDAR DE MONTFERRER  
 
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 2005 amb clau AF05000037. 
 
La previsió de despeses fixes (de personal i manteniment) per a l'any 2006 es 
preveuen incrementades en un 2 % la part d’energia elèctrica, personal i 
manteniment ordinari, incloure de forma separada els residus sòlids amb un 
increment del 2 %, representant un increment del 1,94 % 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 2006: 
 

Energia elèctrica 53.813,79.-
Residus sòlids 3.622,76.-
Personal 55.174,02.-
Manteniment ordinari 49.066,83.-
Direcció d'explotació 6.467,10.-
TOTAL ORDINARI 168.144,50.-
Reposició i millores 57.150,00.-
TOTAL   225.294,50.-

 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels 17 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 2006. 
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament 
d'Explotació de Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 225.294,50 € més 
IVA, segons el desglos previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a 
administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer per al 2006. 
 
Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es complementi el pressupost 
assignat per l’any 2005 amb el dèficit que es justifiqui durant el mes de gener de 
2006. 
 
Quart. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte 
l’establert al PSARU en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder 
atendre el creixement previst al Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de la 
Seu d’Urgell. 



 
 
8. ENCOMANAR LA GESTIO DE LA EDAR DE MONTFERRER A L’EMPRESA 
IAUSA 
 
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. 
 
Per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per al 2006, 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. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a la societat. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DPTOP 
PER A LA REPRODUCCIÓ DEL BALDAQUÍ D’ANSERALL        

       Núm. exp. CV-30/2005-GEN 
 
En data 15 de novembre es va dictar el Decret 62/2005 del tenor literal següent: 
 
En data 9 de novembre s’ha rebut de la Direcció general d’Arquitectura i Paisatge del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
l’esborrany del Conveni de col·laboració entre aquest i el Departament de Cultura, el 
Bisbat d’Urgell i el Museu Nacional d’Art de Catalunya per a la reproducció del 
baldaquí de Tavèrnoles i la seva exposició al Monestir de Sant Serni de Tavèrnoles a 
Anserall. 
 
Tenint en compte el gran interès cultural i de promoció del patrimoni que té aquesta 
acció tant pel municipi de Valls de Valira com per la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Atès el disposat a l’article 13.1.a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i tenint en 
compte les facultats d’aquesta presidència per supòsits d’urgència, 
 
HE RESOLT 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració esmentat als antecedents. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge per tal 
que puguin procedir a la seva signatura. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació. 



 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació aquesta s’acorda per unanimitat dels 
membres presents. 
 
El Sr. Jesús Fierro, president de la Comissió, agraeix la intervenció i col·laboració 
del Sr. Joan Ganyet, director general d’ Arquitectura i Paisatge, en aquest Conveni. 
 
 
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT AL 
CONSORCI PALEONTOLOGIA I ENTORN     
                  Núm. exp. SE-ORG-05/2005 
 
En data 23 de novembre es va dictar el Decret de Presidència 67/2005, el tenor 
literal del qual és el següent: 
 
En data 28 de juliol de 2005 el Ple del Consell Comarcal va aprovar els estatuts i 
l’adhesió de la corporació comarcal al Consorci Paleontologia i Entorn i va nomenar 
un dels membres. 
 
L’article 8 dels Estatuts d’aquest consorci estableix que s’han de designar dos 
representants dels ens que en formen part per ser membres de l’Assemblea General 
d’aquest. 
 
Està prevista la reunió per a la sessió constitutiva d’aquest Consorci pel proper dia 
25 de novembre de 2005. 
 
Essent necessari per a l’acta de constitució el nomenament d’una altre persona per 
a fer l’acte de constitució i atès el disposat a l’article13 del Decret Legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal 
de Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Designar al Sr. Jesús Fierro Rugall, conseller comarcal i president de l’àrea 
de Promoció, Cultura i Societat de la Informació, representant del Consell Comarcal 
a l’Assemblea General del Consorci Paleontologia i Entorn . 
 
Segon. Donar-ne compte al proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’acorda per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE LA CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI RUTA DELS 
OFICIS D’AHIR I DELS SEUS ESTATUTS         Núm. exp. SE-ORG-07/2005 
 
Vist l'expedient que es tramita per a constituir un consorci que ha de promocionar i 
preservar el patrimoni etnològic en l’àmbit a la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Vistos els articles l'article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, i als articles 269 a 272 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, així 



com als articles 312-324 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist el projecte de text estatutari que es proposa per a regular l'esmentada entitat. 
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable de tots els 
membres de la corporació present, que representen la majoria absoluta legal 
requerida, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 269 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 juntament amb els ajuntaments de Coll de Nargó, Josa i Tuixen, 
Montferrer i Castellbò, Oliana i el Pont de Bar, la creació d'un Consorci amb la 
denominació “Ruta dels Oficis d’Ahir", té com a objectiu principal vetllar per la 
recerca, la conservació, la difusió i la promoció del patrimoni etnològic de la comarca 
de l'Alt Urgell i mantenir el funcionament de diversos espais d’exposicions 
permanents per afavorir la divulgació de tot aquest patrimoni etnològic comarcal.  
 
Segon. Aprovar inicialment els Estatuts reguladors del Consorci, que consten de 18 
articles. 
 
Tercer. Acceptar la delegació dels ajuntaments com a Entitat coordinadora, la 
tramitació administrativa unitària de l'expedient fins a la constitució formal del 
Consorci, incloses la informació pública, publicacions i tramesa a la Direcció General 
d'Administració Local a què fan referència els punts 3 i 5 de l'article 313 del 
Reglaments abans esmentat. 
 
Quart. Designar, d'acord amb l'article 8.1 del text estatutari el Sr. Ventura Roca i 
Martí, president del Consell Comarcal per tal que representi l'Assemblea General del 
Consorci.  
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Trametre un certificat del present acord als ajuntament que es pretenen 
consorciar, als efectes del que disposa l'apartat tercer anterior. 
 
 
12. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB OMNIUM CULTURAL, ANY 2005 

Núm. expd. CV-33/2005-ENT 
 
El president enuncia el punt i pren la paraula el Sr. Mas per advertir que aquestes 
activitats es van realitzar a l’estiu i que per tant el Conveni s’hauria d’haver aprovat 
amb anterioritat. 
 
ACORD 
 
Per part de la l’entitat Omnium Cultural s’ha proposat la signatura d’un Conveni que 
preveu la realització de 4 concerts de caràcter cultural i el seu finançament a parts 



iguals entre aquesta entitat, el Consell Comarcal i l’Ajuntament del lloc on es faci 
l’actuació, amb un màxim de 1.600 € per tots es concerts. 
 
Vista la proposta informada per la Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la 
informació de 13 de desembre. 
 
Per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que té com a objecte articular la col·laboració econòmica 
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell amb Omnium Cultural per a la realització de 
quatre concerts durant l’any 2005. 
 
Segon. Aprovar el finançament amb una aportació total màxima per part del Consell 
Comarcal en 800 € (vuit-cents euros) pel total de les quatre actuacions. 
 
Tercer. Trametre certificat d’aquest acord a la delegació de l’Alt Urgell d’Omnium 
Cultural per tal de poder procedir a la seva signatura. 
 
 
13. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE PATRIMONI MOBLE A L’AJUNTAMENT DE 
JOSA I TUIXÉN 
 
Aquest conjunt de béns mobles, material divers (adquirit de nou de manera 
expressa o existent anteriorment), ha estat utilitzat temporalment pel taller 
d’ocupació de la vall de la Vansa i Tuixent (període 30 setembre 2004/29 setembre 
2005) radicat a la casa forestal de Tuixent i promogut des del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell.  
 
La finalitat de la cessió d’aquests béns patrimonials, en aquest cas béns mobles, és 
possibilitar que l’Ajuntament de Josa i Tuixén en pugui gaudir i aprofitar-los, sempre 
i quan siguin adscrits als serveis específics del Museu de les Trementinaires. De 
manera concreta, el material podrà ser utilitzat en tot un seguit d’activitats referides 
a la difusió dels continguts del Museu com ara tallers d’elaboració de pomades, 
cursos al voltant de les plantes aromàtiques i medicinals i fins i tot iniciatives 
vinculades a l’educació ambiental.   
 
Atès el disposat als articles 49 a 52 del Reglament de patrimoni dels ens locals  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda 
 
Primer. Aprovar la cessió dels béns relacionats a l’expedient a l’Ajuntament de Josa i 
Tuixén per a les finalitats esmentades, fent constar que cas que s’incompleixin les 
finalitats els béns revertiran. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies fent constar 
que cas que no es presentin al·legacions es considerarà definitiu. 
 
 
 
 
 



14. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE PATRIMONI MOBLE A L’AJUNTAMENT 
D’OLIANA 
 
El Consell Comarcal va instal·lar temporalment un router inalàmbric a l’edifici seu de 
l’Ajuntament d’Oliana amb la finalitat de fer cursos de difusió i ús d’Internet a partir 
del telecentre comarcal. 
 
Per part de l’Ajuntament d’Oliana s’ha sol·licitat la cessió d’aquest bé per tal de 
poder millorar els serveis del telecentre que actualment està situat al mateix edifici 
municipal. 
 
Atès el disposat als articles 49 a 52 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la cessió dels béns relacionats a l’expedient a l’Ajuntament d’Oliana 
per les finalitats esmentades, fent constar que cas que s’incompleixin les finalitats els 
béns revertiran a la corporació comarcal. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies fent constar 
que cas que no es presentin al·legacions es considerarà definitiu. 
 
 
15. ENCÀRREC A IAUSA DE LA GESTIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALT 
URGELL EN XARXA ANY 2006 
 
El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell va acordar gestionar el projecte Alt Urgell 
en Xarxa i en part es fa a través de la societat pública mercantil INICIATIVES ALT 
URGELL, SA  
 
Per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA la gestió tècnica 
del projecte Alt Urgell en Xarxa per al 2006, amb el pressupost que li sigui atorgat 
pel Consell i tal com consta al pressupost general de l’entitat. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a la societat. 
 
 
16. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
16.1 ESGLÉSIA DE SANTA LLÚCIA DE TRAGÓ           Núm. expd. BCIL 10/2005 
 
L'Ajuntament de Peramola ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Santa Llúcia de Tragó. 
 
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. 
 
Destaca de l’informe el fet que l’edifici sigui d’arquitectura romànica llombarda del s. 
XI que no ha estat modificat de forma important, ressaltant-se la importància de la 
capçalera trilobulada. 



 
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 Llúcia de Tragó. 
 
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 Peramola i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
16.2 ESGLÉSIA DE SANT SEBASTIÀ DE LA CLUA       Núm. expd. BCIL 06/2005 
 
L'Ajuntament de Bassella ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Sebastià de la Clua. 
 
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. 
 
Destaca del present informe el fet que l’església presenti elements de diversos estils 
reflectint la seva arquitectura la petjada dels diferents moments històrics. 
 
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 Sebastià de la Clua. 
 
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 Bassella al Bisbat d’Urgell. 
 
 
 
 



16.3 ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA DEL MAS CERDÀ                  
           Núm. expd. BCIL 08/2005 

 
L'Ajuntament de Bassella ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Santa Magdalena del Mas Cerdà. 
 
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. 
 
Destaca del present informe el fet de preservar els valors de la sòbria arquitectura 
romànica rural, tot just matisada per les arquivoltes de la finestra de l’absis amb 
algun afegitó modern que no trenca la percepció unitària del conjunt.  
 
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 Magdalena del Mas 
Cerdà. 
 
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 Bassella i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
16.4 PONT MEDIEVAL D’OGERN              Núm. expd. BCIL 07/2005 
 
L'Ajuntament de Bassella ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès el Pont 
Medieval d’Ogern. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal. 
 
Destaca del present informe el fet de ser un dels pocs testimonis dels ponts 
medievals de pedra presentant una notable complexitat estructural derivada de la 
multiplicació dels ulls i la inclusió d’esperons, a banda de la seva concepció en 
pendent per salvar el desnivell, que l’allunya dels tradicionals ponts romànics d’un 
sol ull. 
 
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 el pont medieval d’Ogern. 
 
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 Bassella. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
17. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PELS PROGRAMES DE REHABILITACIÓ I DE 
JUSTÍCIA JUVENIL                      Núm. exp.: CV-31/2005-GEN 
 
En data 29 de novembre s’ha dictat el Decret 68/2005 el tenor literal del qual és el 
següent: 

 

Adhesió al conveni FMC/ACM pels programes de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 
 
En data 25 d’octubre de 2005 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 9 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 26 d’octubre de 2005. 
 
Segon. Trametre l'escrit d'adhesió als Servei Territorial del Departament de Justícia 
a Lleida. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació. 
 



Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’acord per unanimitat dels 17 
membres presents. 
 
 
18. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA PER 
REGULARITZAR EL CONVENI D’EDUCACIÓ 2004/2005       
                  Núm. exp.: CV-32/2005-GE 
 
En data 1 de desembre es va dictar el Decret 73/2005 del tenor literal següent : 

 
Addenda al Conveni amb el Departament d’Educació 2004-2005 
 
La Direcció General de Centres Educatius del Departament d’Educació ha tramès 
proposta d’addenda de regularització econòmica per tal de liquidar definitivament la 
despesa del curs 2004-2005. 
 
Donada la urgència en la signatura d’aquesta, i no estant prevista la realització de 
cap Ple fins el dia 20 de desembre de 2005. 
 
Atès el disposat a l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de regularització econòmica al Conveni amb el 
Departament d’Educació per tal de liquidar la despesa econòmica del curs 2004/05, 
per import de quatre mil vuitanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (4.085,26 €) 
 
Segon. Donar-se compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’acorda per unanimitat dels 17 
membres presents. 
 
 
19. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ELS 
AJUNTAMENTS DE OLIANA, ORGANYÀ, ALÀS I CERC, MONTFERRRER I 
CASTELLBÒ I RIBERA DE L’URGELLET PEL TÈCNIC COMPARTIT DE 
JOVENTUT                                                                        Núm. exp. CV-29/2005-AJU 
 
En data 2 de novembre es va dictar el Decret 59/2005 del tenor literal següent: 
 
Del Conveni signat amb la Secretaria General de Joventut del Departament de la 
Presidència se’n desprèn la necessitat d’establir convenis amb els ajuntaments de la 
comarca que disposin de plans locals de joventut poder executar i finançar les 
actuacions sobre el projecte de tècnic compartit que en ell es preveu. 
 
En aquests sentits els ajuntaments d’Oliana i Organyà desenvolupen els plans locals 
de forma individual i els ajuntaments d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera de 
l’Urgellet i Valls de Valira han fet una sol·licitud conjunta sota la forma de Mancomunitat 
específica per implantar les seus plans locals i per a disposar del tècnic de joventut 
compartit. 
 



La contractació del tècnic compartir és responsabilitat del Consell Comarcal i les 
despeses corresponents s’han de distribuir entre tots els ens. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els 
articles 137 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i tenint en 
compte les facultats d’aquesta Presidència per supòsits d’urgència. 
 
HE RESOLT 
 
Primer. Aprovar el model de Conveni a signar amb els ajuntaments que consten i pels 
imports següents : 
 

Ens local Quota 
Ajuntament d’Oliana 3.000,00 € 
Ajuntament d’Organyà 2.500,00 € 
Mancomunitat d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, 
Ribera de l’Urgellet i Valls de Valira. 

2.970,00 € 

Consell Comarcal 10.000,00 € 
 
Segon. Trametre aquest acord als ajuntaments, juntament amb l’esborrany del 
Conveni per tal que puguin procedir a la seva signatura. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’acorda per unanimitat dels 17 
membres presents. 
 
 
20. MOCIÓ DE L’ACM SOBRE EL “.CAT”          Núm. exp. PR-MOC-14/2005 
 
Es presenta la moció que es llegeix en la part resolutiva. 
 
Pren la paraula el Sr. Pere Chica pel grup del PP i manifesta que aquesta és la típica 
moció de simbolisme, doncs un dia es va optar pel .net i ell entre el .net i el .cat triaria 
el .cat. Aprofita l’avinentesa per comunicar que la pàgina web del Consell no està 
traduïda al castellà. 
 
El Sr. Mas manifesta que també aprovaria que es traduís al francès i a l’anglès. 
 
El Sr. Brescó explica que a nivell turístic està traduït i el que està només en català és 
la part institucional. 
 
El Sr. Chica respon que l’agenda està només en català i que es pot entendre que és 
una part de turisme. 
 
MOCIÓ 
 
L’espai cultural català ha aspirat durant anys a la consecució d'un domini propi de 
primer nivell a Internet (TLD), atès que la vinculació de la xarxa als 
desenvolupaments econòmics, socials i culturals és un fet innegable i que ha d’anar 



a un major creixement. Per això és evident que la nostra llengua i la comunitat 
cultural, suficientment homogènia i definida ha de tenir presència pròpia a la xarxa i 
que sigui fàcilment identificable. 
 
L’Associació PuntCAT, formada per entitats que són una mostra representativa de la 
societat civil catalana, ha treballat intensament perquè la llengua i la cultura 
catalanes sigui identificada a Internet amb domini propi. Així, va presentar el 16 de 
març de 2004 a la ICANN (Internet Corportion For Assigned Names and Numbers) 
la candidatura per obtenir el domini “.CAT”. 
 
Aquest domini .CAT s’ha aconseguit. L’aprovació del domini “.cat” per part de la 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una notícia 
d’una extraordinària importància, ja que per primer cop la comunitat cultural catalana 
podrà disposar d’un domini propi a Internet. S’ha aconseguit donar resposta a la 
voluntat catalana expressada mitjançant l’assenyalada Associació.  
 
De l’acord produït se’n desprèn que sota el domini “.CAT” s’hi podran registrar 
dominis per ser utilitzats per qualsevol institució, empresa, o particular que formi part 
de la comunitat cultural catalana que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin 
al foment de la cultura catalana.  
 
Atès que el domini .cat esdevindrà un punt comú de trobada de la comunitat cultural 
que ara empra diversos dominis (“org”, “.net”, “.es”), és bo que l’administració local 
catalana sigui pionera, com ha estat des de l’any 1979, en la defensa de la nostra 
llengua i la nostra cultura. Tot i que la substitució de dominis no serà immediata,  
sinó que caldrà superar els tràmits preceptius per a la incorporació d’aquest nou 
domini. 
 
Per tot això el Ple per unanimitat dels membres presents aprova els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Sol·licitar a la Fundació.CAT que la reserva d’un domini .cat en favor del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que en el seu cas informi al Consell Comarcal de 
les actuacions que cal seguir per aconseguir l’esmentat domini. 
 
Segon. Comprometre’s que tant bon punt s’aconsegueixi l’esmentat domini la 
presència del Consell Comarcal a la xarxa (empreses participades, consorcis, 
fundacions, patronats),  o sigui els llocs web municipals, es transformaran en el nou 
domini i aquest esdevindrà el domini de referència en la presència del consistori a la 
xarxa. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Parlament, a la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Fundació PuntCAT. 
 
 
21. ADHESIÓ AL MANIFEST PER INICIAR EL PROCÉS D’ESTABLIMENT DE LA 
VEGUERIA DE L’ALT PIRINEU           Núm. exp. PR-MOC-15/2005 
 
En cop presentat el punt pren la paraula el Sr. Mas i esmenta que aquest manifest és 
fruit de reunions de més d’un any i que dóna resposta a la inquietud manifestada per 



escriptors i intel·lectuals a la que s’han sumat els partits polítics. El mes de setembre 
es va presentar al conseller en cap, i tot i així diu que no està de més que des del 
territori es manifestin adhesions 
 
ACORD 
 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels membres presents aprova el següent 
MANIFEST. 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’Alt Pirineu i Aran –el conjunt de les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la 
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el territori d’Aran-, presenten unes 
característiques comunes i configuren una unitat territorial, socioeconòmica i 
cultural, amb la identitat i la personalitat pròpies de cada comarca i territori, de les 
quals cal remarcar les del territori d’Aran. 
 
En aquest espai de trets orogràfics, climàtics i hidrogràfics propis de la muntanya 
una població feble “gestiona” gairebé una cinquena part del territori de Catalunya. La 
davallada del sector primari ha modificat substancialment l’activitat agrícola i 
ramadera, la dèbil implantació industrial ha viscut moments de crisi duríssims, el 
turisme no ha assolit encara i globalment els nivells de qualitat que són normals en 
altres indrets turístics, l’especulació i la febre de la construcció voregen en 
determinats llocs el creixement exagerat i descontrolat, la conservació de l’entorn 
natural necessita polítiques globals, el patrimoni cultural exigeix unes directrius i un 
suport decidit i immediat. 
 
D’altra banda, durant els darrers anys, els intercanvis entre les comarques de 
muntanya han trencat la tradicional dinàmica d’aïllament i s’han multiplicat els 
contactes transversals. Ara, els pirinencs pugen i baixen els ports per conèixer les 
iniciatives dels uns i dels altres, per intercanviar punts de vista entre les diferents 
forces polítiques i les institucions municipals i comarcals, per crear associacions 
ramaderes i comercialitzar productes de qualitat, per crear associacions d’artesans o 
una federació de turisme rural, per millorar la formació dels monitors dels esports de 
neu, per reciclar els tècnics del patrimoni cultural i natural, per treballar 
conjuntament en projectes intercomarcals, per incrementar, en definitiva, les 
relacions econòmiques entre els uns i els altres. A més, els mitjans de comunicació 
amplien cada vegada més les seves àrees d’influència i busquen com a objectiu 
final arribar a la informació global del Pirineu. 
 
És clar que la muntanya, com la plana o la costa, és una realitat global i és lògic i 
positiu que neixin propostes i iniciatives que comprenguin tot el Pirineu català, i que 
hi hagi, a més, un diàleg fluid i obert a nivell institucional i privat entre la nostra 
muntanya i la resta del Pirineu espanyol i francès, la qual cosa ens permetrà a tots 
participar en estudis, projectes i realitzacions. I en aquest sentit ja hi ha institucions, 
lleis i realitats. Però si bé el Pirineu com a concepte global és un, com a realitat 
concreta presenta lògicament, situacions diferenciades. Així, i dins del Pirineu 
català, les comarques de muntanya del Ripollès i la Garrotxa, dues de les 
comarques orientals de la nostra serralada, a més de la seva forta tradició industrial, 
una tradició que no han tingut l’Alt Pirineu i Aran, viuen inserides i de cara a les 
comarques gironines; alhora les comarques del Berguedà i el Solsonès miren i 
orienten la seva realitat cap a la Depressió Central més que no pas cap a les 



comarques del nord. És evident que aquestes quatre comarques que hem esmentat 
formen part de la muntanya catalana, i formen part, també, d’acord amb la seva 
situació i les seves característiques, de l’àrea que en el seu moment els va assignar 
el Pla Territorial de Catalunya. 
 
Pel que fa a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, els darrers anys han experimentat 
canvis evidents en infraestructures, equipaments i serveis, però l’oblit i els dèficits 
acumulats durant anys i, en realitat, segles, no permeten superar fàcilment un retard 
d’arrels històriques tan profundes. És per això que el reconeixement de la seva 
realitat i la creació de la Vegueria de l’Alt Pirineu se’ns presenta com una necessitat 
imprescindible i inajornable. Igualment la necessitat que el futur Estatut d’Autonomia 
contempli tota la problemàtica de la muntanya catalana en general i la de l’Alt 
Pirineu i Aran en especial. 
 
Aquest manifest és el resultat del debat i del consens entre representants de partits 
polítics, entitats i ciutadans de l’Alt Pirineu. És, en definitiva, el fruit d’una voluntat 
llargament expressada, d’un desig que esperen veure convertit en realitat. 
 

MANIFEST 
 
Els sotasignants, com a representants de partits polítics amb implantació a les 
comarques de l’Alt Pirineu i com a ciutadans i representants d’entitats de les 
comarques de l’Alt Pirineu, manifesten el seu acord amb els següents punts: 
 
1er.- La implantació d’una divisió política i administrativa pròpia que comprengui les 
comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta 
Ribagorça. 
 
2on.- Respectar l’acord que sorgeixi de les negociacions entre les institucions 
araneses i el Govern de la Generalitat referent a la vinculació del territori d’Aran amb 
la vegueria de l’Alt Pirineu. 
 
3er.- El fet que la defensa seriosa del principi de reequilibri territorial passa 
obligadament a l’Alt Pirineu, en els termes establerts al punt primer, per la creació 
de la vegueria o regió administrativa pròpia. 
 
4rt.- El gran avenç que per al conjunt dels pirinencs representarà el fet de comptar 
amb la implantació administrativa directa dels serveis de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
5è.- La consecució de la proximitat administrativa al ciutadà ha de significar que la 
pràctica totalitat de les gestions amb els organismes oficials que depenguin de la 
Generalitat de Catalunya pugui fer-se íntegrament a cada comarca. 
 
6è.- La necessitat d’impregnar la nova administració d’un esperit de promoció i 
servei arrelada a les necessitats específiques del territori i fer viable el principi d’una 
administració capaç de desplaçar-se cap el ciutadà i no al contrari. 
 
7è.- Atenent a la configuració policèntrica de l’Alt Pirineu, la nova organització 
territorial de Catalunya tindrà com a referència els criteris d’equilibri territorial i la 
necessària descentralització de l’administració de la Generalitat  en el conjunt de les 
valls que la conformen, en el moment de configurar la nova vegueria.  



 
8è.- La formació de personal al servei de l’administració de l’Alt Pirineu adaptat a les 
necessitats d’aquests territoris i amb capacitat i vocació suficients per 
responsabilitzar-se de diverses temàtiques. Igualment, la necessitat de simplificar al 
màxim la implantació administrativa de la Generalitat de Catalunya tot relligant les 
diverses actuacions amb la remodelació o l’adaptació dels serveis ja existents als  
consells comarcals. 
 
9è.- El manteniment de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran com a organisme assessor i de desenvolupament que contempli la 
participació de les administracions locals i de les organitzacions polítiques en la 
presa de decisions que afectin l’Alt Pirineu, fins que la vegueria no estigui plenament 
institucionalitzada. 
 
10è.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que promogui la urgent 
creació a les comarques de l’Alt Pirineu dels llocs de delegat del Govern i dels 
diferents directors territorials mitjançant les accions governatives i parlamentàries 
que hi corresponguin, sense deixar de donar total suport a les importantíssimes 
actuacions territorials que en un futur proper hagi de suposar el nou Estatut 
d’Autonomia per al nostre país i per a les nostres comarques.  
 
11è.- Sol.licitar que la futura vegueria de l’Alt Pirineu sigui circumscripció electoral a 
la futura llei electoral de Catalunya tot respectant el que s’ha explicitat al punt 
primer. 
 
A l’Alt Pirineu, setembre del 2005. Comissió per a la Vegueria de l’Alt Pirineu. 
Segueixen signatures. 
 
 
22. DONAR COMPTE DE 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. 50 al núm. 77 de 2005, compresos entre els dies 14 d’octubre i la 

data d'avui. 
 Resolucions: núm. 31 a la núm. 37 de 2005, compreses entre els dies 14 

d’octubre i la data d'avui. 
 
 
Punts inclosos per urgència: Atès el disposat a l’article 82.3 del ROF se sotmet a 
votació la inclusió de quatre punts per urgència i previ acord corresponent s’inclouen 
els següents punts: 
 
 
23. RATIFICACIÓ DEL PROTOCOL SOBRE VIOLÈNCIA DE GÉNERE 
 
En cop exposat el punt per part del Sr. Porta pren la paraula el Sr. Mas per fer constar 
que des del 25 de novembre de fa un any es va dir que no es firmaria i no s’havia fet 
cap acte fins ara i vol posar de relleu que tant l’Ajuntament com el Consell primer l’han 
signat i després l’han aprovat. 
 



ACORD 
 
En data 25 de novembre de 2005 es va signar l’acord de coordinació i col·laboració en 
matèria de violència de gènere a la comarca de l’Alt Urgell entre l’Ajuntament de la 
Seu, el Consell Comarcal, l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell, l’Àrea Bàsica de 
Salut de l’Alt Urgell Sud, Fundació Sant Hospital i el Cos dels Mossos d’Esquadra que 
té per objecte aconseguir la màxima cooperació i col·laboració entre totes les 
administracions i institucions implicades i els seus professionals per afrontar de 
forma coordinada i eficaç el problema de la violència de gènere. 
 
Per tal de poder dotar de validesa i eficàcia a aquest acord és necessària la ratificació 
plenària per tal que l’aprovació sigui acordada per òrgan competent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Ratificar la signatura de l‘acord de coordinació i col·laboració esmentat als 
antecedents. 
 
Segon. Notificat aquest acord a totes les parts signatàries. 
 
 
24. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE CONSELLERS I DONAR 
COMPTE DE LA RENÚNCIA AVANÇADA DELS SUPLENTS     
                   Núm. exp. SE-ORG-08/2005 

24.1. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE CONSELLERS 
 
En data 19 de desembre han entrat al registre general d’entrada d’aquest Consell 
Comarcal escrits de renúncia dels tres consellers comarcals del grup polític de  
Convergència i Unió (CiU) següents: 

- Sr. Pere Artigues Alrich. 
- Sr. Ramon Fierro Rugall 
- Sr. Bartolomé Majoral Moliné 

Atès el disposat a la legislació electoral i de règim local.   
 
Per unanimitat del membres presents s'acorda: 
 
Primer. Prendre coneixement i acceptar la dimissió del càrrec de conseller comarcal 
dels membres corporatius següents: 

- Pere Artigues Alrich. 
- Ramon Fierro Rugall 
- Bartolomé Majoral Moliné 

Segon. Trametre aquest acord i còpia dels escrits de renúncia a la Junta Electoral 
Central. 
 
24.2 DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA AVANÇADA DELS SUPLENTS 
 
Per part dels membres suplents de la llista de suplents al càrrec de consellers 
comarcals del partir de Convergència i Unió s’han signat les renúncies anticipades 
següents mitjançant compareixença personal davant la secretària del Consell 
Comarcal de les següents persones 



- Josep Miquel Duró i Batalla 
- Albert Batalla i Siscart 
- Marcelo Garcia i Carcia 
- Marc Porta i Fàbrega 

Atès el disposat a la legislació electoral i de règim local.   
 
Per unanimitat del membres presents s'acorda: 
 
Primer. Prendre coneixement i acceptar la renúncia anticipada al càrrec de 
conseller comarcal dels  següents membres suplents de la llista de Convergència i 
Unió (CiU) 

- Josep Miquel Duró i Batalla 
- Albert Batalla i Siscart 
- Marcelo Garcia i Carcia 
- Marc Porta i Fàbrega 

Segon. Trametre aquest acord i còpia de les actes de renúncia per compareixença 
a la Junta Electoral Central. 
 
 
25. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president vol manifestar públicament l’agraïment als tres consellers comarcals dels 
que avui s’ha acceptat la seva dimissió, els srs. Ramon Fierro Rugall, Bartomeu 
Majoral Moliné i Pere Artigues Alrich per la seva aportació i col·laboració amb el 
Consell Comarcal, així com per la seva dedicació als altres. Fa una reflexió sobre el 
fet que moltes vegades es pugui pensar que s’està millor a casa i que és la gent com 
els consellers que han dimitit que fan feina i fan tirar un país endavant. Encoratja els 
tres consellers a seguir treballant per la gent dels pobles i de la comarca. 
 
Pren la paraula el Sr. Ramon Fierro i explica que la renúncia s’ha fet per complir 
l’acord de CiU de poder facilitar que tots els ajuntaments de la comarca puguin tenir 
un representant al Consell Comarcal, doncs el partit té 15 alcaldies i per facilitar la 
participació de tots es vol donar pas a altres. Manifesta que personalment ha estat 
molt a gust en el càrrec de conseller comarcal i demana excuses per alguna sortida 
de tó que pugui haver fet deguda al seu caràcter i conclou que al seu parer el Consell i 
les institucions han d’estar per sobre dels partits polítics. 
 
Pren la paraula el Sr. Bartomeu Majoral i manifesta el seu total acord amb les 
paraules manifestades pel seu company. 
 
El President dona la paraula el Sr. Joan Giró, conseller responsable dels temes de 
tecnologies de la informació, el qual fa arribar a tots els consellers una sobre on hi ha 
l’adreça d’una bústia de correu personalitzada per cada un d’ells per si la volen 
utilitzar i a través de la qual el Consell, si així es demana, trametrà les convocatòries i 
les actes del Ple,  tot i que se seguiran enviant en suport paper fins que la legislació 
permeti de suprimir-ho. Manifesta que el projecte Alt Urgell en xarxa està funcionant i 
tot i que queden algunes electrificacions pendents ja hi ha torres en funcionament. Pel 
que fa a la web comarcal informa que l’última Comissió de Govern va aprovar el plec 
de condicions per a la contractació del portal del Consell Comarcal en dues parts, una 
més administrativa i una més de promoció que serà en 4 idiomes. Pel que fa a la 
formació en tecnologies de la informació explica que s’han fet cursos amb l’aula mòbil 



a Oliana i Organyà i que es fan jornades temàtiques mensuals indicant que la del mes 
de gener serà sobre la televisió digital terrestre. 
 
El Sr. Tordesillas recalca que ell no té cobertura personalment. El Sr. Giró manifesta 
que hi ha també altres punts sense cobertura. 
 
Pren la paraula el president qui explica que aviat es rebran cartes als ajuntaments per 
veure si estan interessats en disposar d’un arquitecte a nivell del Consell pels 
municipis. 
 
En relació als escorxadors el president explica que a partir de la necessitat que 
s’adaptin a la normativa alguns segurament hauran de tancar. Està prevista una 
reunió amb els ajuntaments que tenen escorxador municipal i si d’acord amb la 
iniciativa privada se’n pot tirar un endavant es faria. 
 
En relació a la sessió del Consell d’Alcaldes que ha tingut lloc avui mateix abans del 
Ple del Consell Comarcal explica que s’ha parlat de trametre un manifest sobre les 
terres procedents d’Andorra amb quatre o cinc idees bàsiques. 
 
El Sr. Mas manifesta que agrairia que si es fa una nota de premsa sobre el tema es 
posin els vots discrepants dels alcaldes que ho manifestin i que s’indiqui els que no hi 
eren. 
 
26. PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha cap prec ni cap pregunta 
 
Torn de paraules dels alcaldes 
 
Cap alcalde demana la paraula 
 
 
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 ha estat estesa en paper timbrat núm. 161553-D al 
núm. 161566-D, i comprèn un total de 14 folis, numerats del 105 al 132. 
 
La Seu d’Urgell, 10 de febrer de 2006 
 
La secretària accidental 
 


