
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 6 d’abril de 2006 
Durada: de 20.00 h a 20.35 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Josep Cerdà Pascuet, conseller 
-    Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller 
-    Sr. Jaume Travé Melsió, 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. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 

-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
Consellers que s’incorporen durant la sessió: 

-  Sr.  Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
 
També hi són presents: 

-  Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Il·lm. Sr. Pere Artigues Alrich, alcalde de les Valls de Valira 
 
Excusa la seva assistència: 

-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
 



Ordre del dia 

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Aprovació de l’enquesta pública del Pla Comarcal de Muntanya. 
3. Donar compte del Decret de Presidència sobre nomenament d’assessora. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

4. Conveni amb l’Ajuntament de Cabó per a la sala cultural i d’exposicions. 
5. Conveni amb el DURSI per al funcionament del telecentre 2006. 
6. Conveni amb el CIDEM per al Punt d’informació empresarial 2006. 
7. Encàrrec a IAUSA de la gestió tècnica del projecte Alt Urgell en x@rxa. 
8. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

9. Aprovació de la modificació del Conveni amb el Departament de Presidència pel 
projecte BICAT.   

10. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
11. Informes de Presidència. 

Punts inclosos per urgència 

12.  Declaració de compatibilitat de personal laboral: Xavier Llombart 
13. Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (CAOC) per a la 

implantació de l’E-tram als municipis de la comarca. 
14.  Presa de coneixement de la dimissió del conseller Sr. Joan Giró. 
 
15.  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. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. APROVACIÓ DE L’ENQUESTA PÚBLICA DEL PLA COMARCAL DE 
MUNTANYA 2006-2010 
 
El gerent explica el resum de l’enquesta del Pla Comarcal de Muntanya. 
 
El Sr. Tordesillas del grup del PSC-Progrés anuncia el vot favorable del seu grup i 
demana un resum de la informació. 
 
El president respon que se li farà arribar. 
 
Acord  
 
Enguany correspon elaborar el que serà el 4rt. Pla Comarcal de Muntanya, la 
periodicitat dels quals ha estat la següent: 



 1r.  PCM : 1990-1994 
 2n. PCM : 1995-1999 
 3r. PCM :  2000-2005 

 
En data 28 de juliol de 2005 el Ple del Consell Comarcal va acordar l’inici de 
l’expedient i la realització de l’enquesta pública prèvia a la redacció del Pla 
Comarcal de Muntanya i en va donar compte al DPTOP. 
 
En data 31 de gener d’enguany es va donar compte del model d’enquesta a la 
Comissió de Governació i Finances i es va fer la seva tramesa a ajuntaments, 
entitats i empreses, i es va fer publicitat de la mateixa a través de la pàgina web del 
Consell Comarcal. 
 
S’explica que a l'enquesta queda reflectit clarament el compliment parcial dels plans 
comarcals de muntanya anteriors, i que això no implica que el que s'ha de fer a 
partir d'ara no sigui molt important. 
 
L'enquesta pública prèvia al Pla Comarcal de Muntanya s'ha dividit en tres eixos, a 
diferència de l'anterior que en tenia cinc, i que són les següents: 
 
1. Infraestructures 
2. Equipaments i serveis 
3. Aspectes generals 
 
S'expliquen de manera detallada els punts inclosos a cada àrea. 
 
Atès el disposat a l'article 7 de la Llei 2/1983, d'alta muntanya,  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el resultat de l'enquesta pública prèvia a la redacció del Pla 
Comarcal de Muntanya. 
 
Segon. Sol·licitar a la Departament de Política Territorial i Obres Públiques la 
redacció del Pla Comarcal de Muntanya 2006-2010. 
 
 
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA SOBRE NOMENAMENT 
D’ASSESSORA 
 
Es dona compte que en data 3 de març, el president ha dictat el Decret 18/2006 de 
nomenament d’un càrrec de confiança. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas del grup del PSC-Progés i manifesta la oposició del 
seu grup a aquests nomenaments. 
 
El tenor literal del Decret dictat és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 18/2006    Núm. exp. : PE-10/2006-NOM 
Nomenament d’assessora 
  



El dia 6 d’agost de 2003 es va constituir la corporació comarcal pel mandat 2003-
2007 i el dia 4 de setembre va tenir lloc el Ple d’organització en què es va fixar una 
nova estructura de funcionament del Consell Comarcal quant a les comissions. 
 
A la plantilla de personal consta el lloc de treballs de dos assessors de Presidència 
com a càrrecs de confiança, un dels quals està vacant per renúncia de qui l’estava 
ocupant a partir del dia 1 de març d’enguany. 
 
Tenint en compte que la dedicació d'aquesta Presidència necessita del suport 
expressat i que s’ha vingut tenint fins ara, sobretot pel que fa a temes relacionats 
amb la comunicació institucional i a coordinació de diferents àrees. 
 
Atès que concorren en la persona del Sra. Sara Camps Mora condicions d'aptitud i 
experiència que la fan idònia per a exercir el dit lloc de treball. 
 
A l'empara dels articles 9 i 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals,  

HE RESOLT: 

Primer. Nomenar la Sra. Sara Camps Mora, llicenciada en ciències polítiques i de 
l’administració, amb DNI núm. 43730447-H, i domicili al carrer Major, 35, de Cervià 
de les Garrigues, per ocupar el lloc de treball d'assessora de la Presidència a 
jornada complerta i una retribució bruta mensual de dos mil cent cinquanta sis euros 
amb deu cèntims (2.156,10 €) i pagues extraordinàries completes, amb proporció al 
temps treballat, amb efectes a partir del dia 3 de març. 
 
Segon. Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Donar-ne compte al proper Ple pel seu coneixement. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
4. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE CABÓ PER A LA SALA CULTURAL I 
D’EXPOSICIONS             Núm. exp. CV-09/2006-AJU 
 
L’Ajuntament de Cabó està executant les obres d’adequació de l’antiga rectoria per 
a oficines municipals en una part i per sala de cultura i exposicions en una altra. 
 
Pel que fa a la Sala de cultura es preveu que s’inclogui en les inversions a finançar 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques com a actuacions a petits 
nuclis. 
 
Per tal de realitzar aquestes obres l’Ajuntament ha presentat un pressupost amb 
memòria valorada de “Rehabilitació de la casa consistorial de Cabó. Actuació a la 
planta primera: local social i d’usos múltiples” redactada per l’arquitecte municipal, i 
per la qual manca un part de finançament, amb el resum següent: 



 
Cost total de l’actuació 29.879,86
Aportació Consell Comarcal - petits nuclis 18.000,00
Aportació Ajuntament 11.879,86

 
Per unanimitat dels setze membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabó pel 
finançament de les obres de la Sala de cultura i exposicions per import de 18.000,00 
€ per a l’exercici 2006. 
 
Segon. Trametre certificació d’aquest acord a l’Ajuntament per tal que es pugui 
procedir amb la signatura del conveni corresponent. 
 
 
5. CONVENI AMB EL DURSI PER AL FUNCIONAMENT DEL TELECENTRE 2006 

Núm. exp. CV-07/2006-GEN 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell en data 9 de març d’enguany va sol·licitar la 
signatura d’aquest Conveni per poder fer les activitats previstes al Telecentre i en va 
trametre la documentació necessària a la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació. 
 
Des d’aquesta Secretaria s’ha tramès l’esborrany de Conveni que ara se sotmet a 
votació per promoure accions al telecentre per tal de facilitar l’accés dels usuaris a 
diferents accions i sobretot per promoure el teletreball. En aquest Conveni es preveu 
el finançament de fins a 25.000,00 € per les accions previstes al Pla de treball 
aportat. 
 
Atès el disposat a l’article 191 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament d’Universitats Recerca i Societat 
de la Informació per establir els mecanismes de gestió de la subvenció per a les 
activitats del Telecentre de l’Alt Urgell, any 2006, en tant que està integrat a la Xarxa 
de Telecentres de Catalunya. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació del Departament d’Universitat, Recerca i Societat de la 
Informació per tal de poder formalitzar la signatura del Conveni. 
 
 
6. CONVENI AMB EL CIDEM PER AL PUNT D’INFORMACIÓ EMPRESARIAL 2006 
              Núm. exp. CV-10/2006-GEN 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha sol·licitat la signatura d’aquest Conveni 
seguint amb el que fins ara estava fixat per a punts d’informació que es transformen 
en punts d’innovació que formaran una xarxa proactiva de disseny i execució de 
polítiques d’innovació. 
 



Atès el disposat a l’article 191 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial (CIDEM) per establir un punt d’innovació CIDEM (PIC) per tal d’ajudar a 
d’incrementar la competitivitat de les empreses i emprenedors. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord al CIDEM per tal de poder formalitzar la 
signatura del Conveni. 
 
 
7. ENCÀRREC A IAUSA DE LA GESTIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALT URGELL 
EN X@RXA                                                                     Núm. exp. CO-SER-01/2006 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell està desenvolupant el projecte “Alt Urgell en 
x@rxa” que té com a objectiu principal estendre l’ús de les telecomunicacions i de 
les tecnologies de la informació a tota la comarca i en les millors condicions pels 
seus habitants (Internet, telefonia mòbil i fixa, i d’altres). 
 
Aquest projecte està finançat en part per fons provinents del programa Territorios 
Digitales del Ministeri de Ciència i Tecnologia. 
 
Per tal de poder coordinar el projecte amb el control i la supervisió suficient que 
puguin garantir l’agilitat i el suport necessari a les inversions que s’han de fer des del 
Consell Comarcal, es preveu encomanar la gestió, que inclouria les tasques concretes 
de projectar, certificar, verificar i controlar les inversions i els expedients que es 
generin en l’execució del programa, a l’empresa IAUSA, societat mercantil amb 
capital totalment públic creada per impulsar el desenvolupament econòmic de la 
comarca, els Estatuts de la qual es van adaptar per tal que podés prestar serveis 
públics directament. 
 
La despesa global prevista per aquesta gestió és la que comprèn les retribucions d’un 
tècnic en telecomunicacions pel període anual del 2006 en els quals s’ha d’acabar 
d’implantar el projecte, i per tant es quantifica inicialment en 36.070 €, sense IVA ni 
despeses de gestió. 
 
Import base                     : 36.070,26 
Import amb IVA               : 41.841,50 
Import amb el 5% gestió : 43.933,57            
 
L’article 249.2.c) 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, inclou, dins les formes de 
gestió directa de serveis, la prestació d'aquests a través de societat mercantil de 
capital 100 % públic. 
 
Per  unanimitat  dels membres presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar el pressupost del projecte de gestió per 43.933,57 €, IVA inclòs, pel 
total de gestió. 
 



Segon. Encomanar la gestió i coordinació del projecte “Alt Urgell en xarxa”, incloent 
les funcions de projectar, certificar, verificar i controlar les inversions i els expedients 
que generi el Programa Alt Urgell en Xarxa a l'empresa pública comarcal Iniciatives Alt 
Urgell, SA, per l’any 2006 fixant l’import del pressupost anual per aquesta gestió en 
43.933,57 € IVA inclòs. 
 
Tercer. Notificar aquest a l’empresa IAUSA, fent-li avinent que l’atribució es pagarà 
contra lliurament de les factures mensuals corresponents. 
 
 
8. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL  
 
8.1. ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE PERAMOLA NOU   

           Núm. expd. BCIL 11/2005 
 
L'Ajuntament de Peramola ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Miquel de Peramola Nou. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe l’entitat històrica de l’església, amb un període evolutiu molt 
extens que arrenca al segle XIV, l’interès del llenguatge constructiu del barroc de 
bona part del temple, destacant la cúpula del transepte, la riquesa i el valor simbòlic 
del seu patrimoni mobiliari, en concret de l’estàtua jacent d’un baró de Peramola, 
així com la decoració de tipus heràldic de la part més antiga de l’església, així com 
el seu paper determinant en l’ordenació i el perfil urbà de la Plaça Nova de 
Peramola. 
 
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 Miquel de Peramola 
Nou. 
 
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. 
 
 
 
 
 



8.2. ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE PERAMOLA VELL          
           Núm. expd. BCIL 12/2005 

 
L'Ajuntament de Peramola ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Miquel de Peramola Vell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe la vinculació de l’edifici amb el romànic llombard, estil 
desplegat en aquestes terres durant el segle XI, el seu paper decisiu en 
l’ordenament de les relacions socials i econòmiques de la parròquia de Peramola 
fins a la baixa edat mitjana, l’interès de les antigues esteles funeràries medievals 
que s’hi vinculen per raó de proximitat i uns valors paisatgístics relacionats amb la 
seva ubicació a l’espai ajardinat de l’antic cementiri de Peramola, a la façana 
oriental de la població. 
 
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 Miquel de Peramola 
Vell. 
 
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. 
 
 
8.3. ERMITA DE SANT QUIRI I SANTA JULITA              Núm. expd. BCIL 13/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’ermita de Sant Quiri i Santa Julita de Noves de Segre. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe les particularitats arquitectòniques de l’edifici, caracteritzades 
per la rusticitat constructiva i la simplicitat de la línia arquitectònica, que ens remeten 
a tipologies constructives locals que podrien remuntar-se a èpoques anteriors a l’any 
1000, així com uns valors paisatgístics singulars, que converteixen el petit temple en 
un mirador privilegiat sobre tota la plana de l’Urgellet. 
 



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’ermita de Sant Quiri i Santa Julita de 
Noves de Segre. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
8.4. ESGLESIA DE SANTA LLOGAIA DE BELLPUI       Núm. expd. BCIL 14/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Santa Llogaia de Bellpui. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe la vinculació de l’edifici amb l’estil romànic i la relativa 
complexitat estructural atorgada, dins d’aquest estil, pel minúscul transepte localitzat 
a la seva capçalera, així com la seva importància històrica a l’hora de polaritzar les 
inquietuds espirituals i les formes d’endreçament socioeconòmic vinculades a 
aquestes inquietuds en relació a la comunitat humana de Bellpui. 
 
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’ermita de Santa Llogaia de Bellpui. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 



8.5. ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE BEREN              Núm. expd. BCIL 15/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Martí de Berén. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe l’estreta vinculació de l’edifici amb l’estil romànic, la seva 
importància a l’hora de polaritzar les inquietuds espirituals i les formes 
d’endreçament socioeconòmic vinculades a aquestes inquietuds i al fet de ser 
església parroquial durant un període dilatat de la seva història, i els seus valors 
paisatgístics a l’hora de caracteritzar el perfil de la població de Berén, relacionats 
amb la seva posició prominent al capdamunt d’un turó. 
 
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’ermita de Sant Martí de Beren. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT 
DE PRESIDÈNCIA PER AL PROJECTE BICAT              Núm. exp. CV-17/2005-GEN 
 
El Ple del Consell de 9 de juny de 2005 va aprovar el conveni amb el Departament de 
Presidència, mitjançant la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya per promoure un projecte que incentivi l’emancipació dels joves i la 
participació d’aquests a través de polítiques per a l’accés al món del treball a la 
comarca anomenat BICAT. 
 
De la Secretaria de Joventut s’ha rebut una nova proposta de redactat del conveni 
que, tot i no variar el contingut essencial, si que preveu algun canvi que requereix una 
nova aprovació pel Ple, i en concret la titularitat de les bases de dades. 
 
Atès el disposat a l’article 191 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. 
 



Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels setze membres presents 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el nou redactat del Conveni de col·laboració amb el Departament 
de Presidència a través de la Secretaria General de Joventut i el Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell per promoure el desenvolupament del projecte BICAT. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a la Secretaria General de Joventut per tal 
de poder formalitzar la seva signatura. 
 
 
10. 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. 8  al 31e 2006, compresos entre els dies 10 de febrer i la data 

d'avui. 
 Resolucions: núm. 5 a la 9 de 2006, compreses entre els dies 10 de febrer i la 

data d'avui. 
 
 
11. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president dona compte de l’estat de tramitació del projecte de guarderia d’animals 
que està encarrilat per a trobar els criteris que permetin establir les bases per a la 
gestió de l’equipament i el seu finançament, la qual cosa és força important i més 
tenint en compte que a partir del 2007 no es podran sacrificar els animals. 
 
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: 
 
 
12. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI LLIBERAL DE LA 
PROFESSIO I PER TREBALLAR PER ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
DE XAVIER LLOMBART PUBILL                Núm. exp. PE-16/2006-COM 
 
El Sr. Xavier Llombart Pubill, enginyer agrònom, adscrit als serveis tècnics comarcal, 
amb relació de contracte laboral temporal amb el Consell Comarcal, ha sol·licitat la 
compatibilitat per a l'exercici d'activitat al sector privat i al sector públic per a la 
redacció de projectes, direcció d’obres i emissió d’informes. 
 
Quant a l'activitat a l'Administració pública, aquesta es concreta en la tasca 
d’emissió d’informes i projectes per municipis de la comarca de la Cerdanya i pel 
Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 
L'art. 294 del Reglament del personal al servei de les entitats locals determina la 
incompatibilitat per a totes les persones incloses en l'àmbit del reglament per a 
l'exercici d'una segona activitat o un segon lloc de treball a l'Administració pública. 
 



La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és 
competència del Ple, i ha d'estar prèviament informat per la comissió corresponent. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Atorgar la compatibilitat al Sr. Llombart pel que fa referència a les activitats 
descrites. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’interessat i deixar-ne constància al seu expedient 
personal. 
 
 
13. CONVENI AMB EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 
(CAOC) PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’E-TRAM ALS MUNICIPIS DE LA 
COMARCA                     Núm. exp. CV-12/2006-CON 
 
L’any 2005 el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca es van acollir a la 
convocatòria de subvencions del Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) per a implantar el mòdul de tramitació telemàtica (E-tram) com a una eina 
tecnològica dirigida als ajuntaments de Catalunya. 
 
El Consorci AOC ha efectuat un concurs per homologar empreses habilitades per fer 
el servei d’assistència tècnica i formació per dur a terme la implantació del projecte, i 
alhora pretén la col·laboració dels consells comarcals per dur a terme aquesta 
implementació i a aquests efectes ha proposat la signatura d’un conveni l’import del 
qual es quantifica en 20.160 € més un 5 % de gestió. 
 
Atès el disposat a l’article 191 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels setze membres presents 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta 
Electrònica de Catalunya i el Consell Comarcal per la implementació del mòdul de 
tramitació telemàtica e-tram. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord al Consorci per tal de poder formalitzar la 
signatura del conveni. 
 
 
14. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA D’UN CONSELLER: Joan Giró 
Fontich              Núm. exp. SE-ORG-05/2006 
 
En data 4 d’abril ha entrat al registre general d’entrada d’aquest Consell Comarcal 
escrit de renúncia del conseller comarcal del grup polític d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Sr. Joan Giró Fontich. 
 
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 
del membre corporatiu Sr. Joan Giró Fontich. 
 
Segon. Trametre aquest acord i còpia de l’escrit de renúncia a la Junta Electoral 
Central. 
 
Un cop acordada l’acceptació de la renúncia el Sr. Giró, present al Ple, pren la 
paraula i agraeix la col·laboració que sempre ha tingut dels treballadors i tècnics del 
Consell Comarcal per desenvolupar la seva tasca a l’equip de govern, en els temes 
que ha treballat més directament com són el desplegament d’infraestructures de 
telecomunicacions amb les torres i altres i la difusió a la comarca del coneixement 
tecnològic. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Brescó 
 
El president agraeix la dedicació al Sr. Giró a la tasca encomanada al Consell 
Comarcal.   
 
 
15. PRECS, PREGUNTES I TORN DE PARAULES DELS ALCALDES 
 
Precs: 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas demana al president que les convocatòries s’enviïn 
amb acús de rebut perquè ell no va rebre la de l’última Comissió de Govern i altres 
consellers no han  rebut a temps la del Ple. 
 
El president respon que d’entrada no hi ha cap problema però que segurament encara 
es trigarà més però que si cal es farà. 
 
El Sr. Tordesillas demana que tenint en compte com va els servei de correus s’avisi 
de les convocatòries per telèfon. 
 
Preguntes: 
 
No hi ha cap pregunta. 
 
Torn de paraules dels alcaldeS 
 
No hi ha cap paraula demanada per part dels alcaldes presents. 
 
 
I, 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. 161664-D al núm. 
161670-D i comprèn un total de 7 folis, numerats del 15 al 28. 
 
La Seu d’Urgell, 9 de junyl de 2006 
 
La secretària accidental 
 


