
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de juny de 2006 
Durada: de 21.00 h a 22.05 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. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Josep Cerdà Pascuet, conseller 
-    Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller 
-    Sr. Jaume Travé Melsió, conseller 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-    Sra. M. Carmen Valls Piera, consellera 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi és presents: 

-  Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Antoni Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Il·lm. Sr. Miquel Mas Miró, alcalde del Pont de Bar 
 
Excusa la seva assistència 

-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
 



Ordre del dia 

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2.    Presa de possessió d’una consellera. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

3.   Proposta d’aprovació del Conveni per a l’aplicació del Pla de serveis de 
transports de viatgers per l’any 2006. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

4. Conveni amb la Fundació Territori i Paisatge: programa de senders. 
5. Conveni IdCAT-Certificació digital. 
6. Conveni amb el Departament de Comerç, Consum i Turisme per les competències 

de consum 2006. 
7. Conveni amb els ajuntament d’Arsèguel, el Pont de Bar i Cava per a la cessió 

d’equips de TV. 
8. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

9. Aprovació del Conveni amb el Departament d’Educació i l’empresa TAURUS en 
relació a l’establiment d’un cicle formatiu. 

10. Aprovació del Conveni amb el Departament de Salut i els ajuntaments de la 
comarca, Lles i Montellà i Martinet per a l’establiment del Pacte per la Salut de l’Alt 
Urgell. 

11. Aprovació de les bases per a la concessió de beques extraordinàries de menjador 
escolar per necessitats socioeconòmiques, curs 2005-2006. 

12. Aprovació de noves bases per a la concessió de beques ordinàries de menjador 
escolar per necessitats socioeconòmiques, curs 2006-2007. 

13. Adhesió al programa de teleassistència mòbil per a víctimes de gènere. (FEMP-
IMSERSO) 

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

Punts inclosos per urgència 

17.  Conveni UMAP. 
15. Al·legacions al Pla Territorial de l’Alt Pirineu. 
16. Informes de Presidència. 
17. 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. PRESA DE POSSESSIÓ D’UNA CONSELLERA      Núm. exp. SE-ORG-07/2006 
 
Es dóna compte que en data 3 de maig 2006 s’ha rebut de la Junta Electoral Central la 
credencial de la Sra M. Carmen Valls Piera, inclosa a la llista de candidats presentada 
per Esquerra Republicana de Catalunya, per tal que pugui prendre possessió com a 
consellera comarcal. 
 
Essent present a la sessió la Sra M. Carmen Valls Piera es procedeix a la presa de 
possessió mitjançant la promesa del càrrec de consellera comarcal, llegint la secretària 
la fórmula que determina l'article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
d'acord amb la fórmula establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 
 
Jura o promet per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de consellera del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat ? 
 
La Sra. Valls respon – Si, prometo. 
 
Complertes les formalitats precedents, el president del Consell declara presa la 
possessió del càrrec esmentat i expressa unes paraules de benvinguda encoratjant-la 
a treballar per la comarca i pels seus 19 municipis. 
 
 

AREA D’INFRAESTRUTURES I MEDI AMBIENT 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L’APLICACIÓ DEL PLA DE 
SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER L’ANY 2006  

       Núm. exp. CV-18/2006-GEN  
 
S’ha rebut del Departament de Política Territorial i Obres Públiques el conveni per a 
l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2006 de la nostra comarca preveu un import 
màxim de subvenció de 92.500,00 €, i es detallen en l’objecte 19 línies vigents de 
transport de viatgers.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient. 
 
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 a l’article 14 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 15 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i el Consell Comarcal per a l’aplicació del Pla de serveis de transport de 
viatgers per carretera a l’Alt Urgell per a l’any 2006. 
 



Segon. Trametre aquest acord al Departament per tal que els consti l’aprovació del 
conveni esmentat. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
4. CONVENI AMB LA FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE: PROGRAMA TRA-
MUNTANYA DE RECUPERACIÓ DE SENDERS         Núm. exp. CV-15/2006-FUN 
 
Per part de la Fundació Territori i Paisatge, entitat constituïda per l’obra social de la 
Caixa de Catalunya, i els ajuntaments de Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, 
Organyà i Peramola i el Consell Comarcal hi ha interès en la realització de la 
recuperació de camins a partir de l’inventari realitzat per l’Associació Món Feréstec per 
tal de poder accedir a diversos indrets del patrimoni natural i cultural de l’Alt Urgell. 
 
L’any 2005 ja es va executar una primera fase de la recuperació d’aquests camins amb 
èxit. 
 
El finançament previst serà igualitari entre el Consell Comarcal i la Fundació amb 
aportació de 12.000,00 € per part del Consell Comarcal i de 15.000,00 per part de la 
Fundació. 
 
Sotmesa la proposat a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració per a l’execució del programa Tra-
muntanya de recuperació d’una xarxa de camins de Alt Urgell amb la Fundació 
Territori i Paisatge i els ajuntaments de Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, 
Organyà i Peramola. 
 
Segon. Trametre el certificat d’aquest acord a la Fundació i als ajuntaments amb 
còpia de l’esborrany del conveni per tal que, previ a la seva signatura, puguin 
procedir a la seva aprovació. 
 
 
5. CONVENI idCAT-CERTIFICACIÓ DIGITAL           Núm. exp. CV-17/2006-CON 

 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell va sol·licitar una subvenció al Consorci 
Administració Oberta de Catalunya per millorar la prestació de serveis als ciutadans 
mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions que es va 
resoldre amb la concessió al Consell Comarcal de l’Alt Urgell de la condició d’Entitat 
de Registre Col·laboradora idCAT de tal manera que el Consell Comarcal podrà fer 
les funcions de certificador per a signatura digital de l’Agència Catalana de 
Certificació. 
 
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 i a l’article 
66.1. de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 



Primer. Aprovar el Conveni amb l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) per 
establir els mecanismes de gestió per tal que el Consell Comarcal sigui Entitat de 
Registre Col·laboradora idCAT. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a l’Agència Catalana de Certificació per a 
la seva deguda constància. 
 
 
6. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE COMERÇ, CONSUM I TURISME PER 
LES COMPETÈNCIES DE CONSUM 2006                        Núm. exp. CV-16/2006-GEN 
 
El Sr. Porta explica les competències. 
 
El Sr. Mas del grup del PSC- Progrés pregunta si en casos com la salmonel·losi que 
es va produir a un restaurant d’Anserall hi ha competències i si el Consell hi actua. 
 
El Sr. Porta respon que s’actua per requeriment de l’Agència Catalana de Consum i 
que alhora hi ha la Oficina d’Atenció al Consumidor per tramitar denúncies i queixes. 
 
El Sr. Mas demana que s’impulsi més aquesta oficina perquè potser la gent no ho 
coneix gaire. 
 
Acord 
 
En data 24 d’abril ha arribat el Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de 
Consum de delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques d’inspecció i campanyes de control. 
 
La dotació prevista per a aquesta delegació fins a 31 de desembre de 2006 és de 
39.400 €. 
 
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 a l’article 14 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Agència Catalana de Consum en matèria de 
consum per l’any 2006. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord i el Conveni degudament signat a 
l’Agència Catalana de Consum. 
 
 
7. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL, EL PONT DE BAR I CAVA 
PER A LA CESSIÓ D’EQUIPS DE TV          Núm. exp. CV-14/2006-AJU 
 
El Consell Comarcal, en el marc dels projectes Alt Urgell en Xarxa està desplegant 
infraestructura de telecomunicacions a la comarca i té concedida una subvenció 
anomenada Territorios Digitales 
 



Per tal de poder estendre la difusió de senyals de televisió a tots els nuclis de 
població de la comarca es necessita disposar d’alguns equips multioperadors de TV, 
i en concret fa falta un equip per a tres canals a la torre situada al municipi 
d’Arsèguel i que dona cobertura al nuclis d’Arsèguel, Ansovell (Cava) i Castellnou de 
Carcolze (el Pont de Bar). 
 
Per tal de poder garantir el funcionament d’aquest equip els ajuntaments beneficiats 
s’han de fer càrrec de les despeses de manteniment i funcionament ordinari 
(electricitat i similars). 
 
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 a l’article 14 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal i els ajuntaments d’Arsèguel, 
Cava i el Pont de Bar per a la instal·lació i el manteniment d’un equip reemissor de 
televisió a la torre del Serrat de la Bada. 
 
Segon.  Notificar aquest acord als ajuntaments esmentats junt amb l’esborrany del 
Conveni per tal que puguin procedir amb la seva aprovació prèvia a la signatura 
d’aquest. 
 
 
8. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL  
 
El Sr. Mas pregunta quants béns queden per ser declarats BCIL al municipi de Valls 
d’Aguilar. 
 
8.1. ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE BISCARBÓ           Núm. expd. BCIL 16/2005 
 
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 Biscarbó. 
 
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 el fet que aquesta església concentri valors arquitectònics 
singulars basat en la rusticitat constructiva, simple i funcional, en formes 
constructives pròpies que es desenvolupen de forma endògena a les proximitats de 
la valls del municipi. 
 
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 Martí de Biscarbó. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
8.2. ESGLÉSIA DE LA MARE DE DEU DE LA CONCEPCIÓ DE MIRAVALL  

Núm. expd. BCIL 17/2005 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de la Mare de Deu de la Concepció de Miravall. 
 
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 el fet que malgrat la indefinició cronològica a l’entorn de l’edifici 
és un exemple d’adaptació d’un primitiu temple romànic a les necessitat religioses 
arrel de les repercussions de la Contrarreforma a les parròquies rurals. Així mateix 
per la seva ubicació i pel fet d’estar totalment integrada a un caseriu el converteix en 
un edifici paradigmàtic. 
 
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 la Mare de Deu de la 
Concepció de Miravall. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
8.3. ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE CORTIUDA    Núm. expd. BCIL 2/2006 
 
L'Ajuntament de Peramola ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Martí de Cortiuda. 
 



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 el fet de ser una església amb orígens romànics profundament 
alterats en època barroca, especialment perceptibles a la façana occidental. Així 
mateix és important tenir en compte els valors paisatgístics que s’incorporen degut a 
la seva ubicació. 
 
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 Martí de Cortiuda. 
 
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. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’EMPRESA TAURUS EN RELACIÓ A L’ESTABLIMENT D’UN CICLE FORMATIU       
                    NÚM. EXP. CV-17/2005-GEN 
 
El Sr. Porta exposa el contingut de la proposta de conveni per a la implantació d’un 
cicle formatiu de grau mitjà a Oliana. 
 
El Sr. Mas pren la paraula i posa de relleu que aquests són acords molts positius 
sobretot si es té en compte que es potencia el treball de l’empresa privada amb 
l’administració pública, cosa que s’hauria d’estendre i potenciar en altres àmbits. 
 
Acord 
 
Per part de l’empresa TAURUS d’Oliana i de la Direcció General de Formació 
Professional i Educació Permanent del Departament d’Educació s’ha plantejat la 
necessitat d’establir un cicle formatiu de personal administratiu i comercial que es 
concreta en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de 1300 hores que s’impartiria a l’IES 
Aubenç d’Oliana normalment i  un dia a la setmana a l’aula de formació de l’empresa, 
tenint tots un interès mutu per promoure els diversos nivells de la formació professional 
del sector administratiu a la comarca i concretament implantar aquest cicle formatiu per 
als cursos escolars 2006/07 i 2007/08. 
 
 



En aquest sentit, el Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen 
diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació 
professional específica, preveu la possibilitat, quan calgui, de promoure iniciatives per 
impartir crèdits amb una distribució temporal extraordinària diferent a l’establerta amb 
caràcter ordinari, en un o en dos cursos acadèmics, amb la finalitat de facilitar l’accés a 
la formació de les persones, les disponibilitats horàries de les quals no s’ajusten a la 
distribució ordinària dels cicles formatius. 
 
Pel seguiment d’aquest conveni es constituirà una Comissió Mixta de Seguiment i 
Valoració integrada pel director de l’IES o persona en qui delegui, un representant dels 
Serveis Territorials d’Educació a Lleida, un l’empresa Taurus i un del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell.   
 
En aquesta proposta de conveni el Departament d’Educació es compromet a dotar 
l’IES Aubenç del professorat necessari per impartir el cicle esmentat, assignar-li els 
imports econòmics necessaris per a l’adquisició del material didàctic i per a les 
despeses de funcionament, organitzar el currículum del cicle formatiu de grau mitjà, 
posar a disposició de l’empresa Taurus el taller informàtic administratiu i possibilitar 
l’accés de persones treballadores al cicle formatiu.  L’empresa Taurus es compromet a 
aportar, el primer any, un ordinador per alumne fins a un màxim de 20 i dues 
impressores, aportar a partir del segon any el 50 % sobre la despesa real del cicle 
formatiu a l’IES. El Consell Comarcal de l’Alt Urgell es compromet a facilitar de manera 
gratuïta el transport de les persones de la comarca matriculades en aquest cicle 
formatiu. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament d’educació i l’empresa TAURUS per 
a la implantació d’un cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa a l’IES 
Aubenç d’Oliana. 
 
Segon. Nomenar al Sr. Ventura Roca Martí, president, representant del Consell 
Comarcal a la Comissió Mixta de Seguiment del Conveni. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Direcció General de Formació Professional i 
Educació Permanent i a l’empresa TAURUS. 
 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT I ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA, LLES I MONTELLÀ I MARTINET PER A 
L’ESTABLIMENT DEL PACTE PER LA SALUT DE L’ALT URGELL 
 
El Sr. Porta explica que el dia 24 de maig va venir a la comarca la Consellera de 
Salut, Honorable Sra. Marina Geli i que es va signat el Pacte per la Salut de l’Alt 
Urgell, com a pas previ a la constitució dels Governs Territorials de Salut que seran 
consorcis. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i demana que a la constitució dels Governs Territorials de 
Salut es tingui en compte la representació de tots els partits polítics. 
 
El president respon que la Consellera va exposar que tal i com estava previst fins ara, 
en el cas de l’Alt Urgel, per part del món local hi havien d’estar representats els 



ajuntaments on hi ha instal·lacions de Centres d’Assistència Primària, la Seu i Oliana, 
i que la resta es faria a partir del consens en el si del Consell d’Alcaldes i que s’hauria 
de veure com també hi participen Lles i Montellà i Martinet que són de la Cerdanya 
però formen part del Pacte per la Salut de l’Alt Urgell. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas i comenta que quan es va presentar el tema en el 
Consell d’Alcaldes es va veure positiu que la representació fos més política. 
 
Acord 
 
En data 24 de maig el president va dictar el següent Decret: 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 55/2006 

 
Conveni del Pacte per la Salut a l’Alt Urgell              Núm. expd.: CV-13/2006-GEN 
 
El Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials 
de salut, preveu la creació d’una organització comuna als governs locals i autonòmic 
amb personalitat jurídica pròpia i independent que adoptarà la forma de consorci i es 
denominarà Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell. 
 
El Departament de Salut proposa l’aprovació i signatura d’un conveni entre el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, els ajuntaments de la comarca de l’Alt Urgell i els ajuntaments de Lles i de 
Montellà i Martinet, que es titularà Pacte per la Salut de l’Alt Urgell i que té diversos 
objectius, entre ells: 
 
1. Treballar conjuntament en la planificació, ordenació, avaluació i coordinació dels 

centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció sanitària, 
sociosanitària i de rehabilitació. 

 
2. Establir la fórmula per articular la participació entre els administracions signants i 

aquelles que hi vulguin participar que s’adaptarà a les competències i 
responsabilitats de cadascuna d’elles 

 
Les competències per prendre acords de participació en organitzacions 
supramunicipals son del Ple. 
 
El Conveni proposat no crea directament un ens supramunicipal sinó preveu la futura 
creació d’un consorci que si que haurà de ser aprovat pel Ple. 
 
Ateses les competències de la Presidència, segon el disposat a l’article 13.1.del Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Organització Comarcal de Catalunya, 
 
He resolt: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, els ajuntaments de la comarca de l’Alt 
Urgell i els ajuntaments de Lles i de Montellà i Martinet 
 
Segon. Notificar aquest Decret a la Delegació Territorial de l’Alt Pirineu i Aran 



 
Tercer.  Donar compte d’aquest Decret al Ple del Consell per la seva ratificació. 
 
 Sotmesa la proposta de ratificació a votació, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
11. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES 
EXTRAORDINÀRIES DE MENJADOR ESCOLAR PER NECESSITATS 
SOCIOECONÒMIQUES. CURS 2005-2006              Núm. exp. BA-01/2006-SS 
 
El Sr. Porta explica la necessitat i conveniència d’aprovar unes bases extraordinàries 
per a la concessió d’ajuts a les famílies amb necessitats socioecoòmiques per a 
menjador escolar atès que el Departament d’Educació ens ha atorgat un ajut no 
previst. 
 
Acord 
 
La Comissió de Govern de 2 de maig de 2005 va aprovar inicialment les bases per a 
la concessió d’ajuts extraordinaris de menjador escolar per necessitats 
socioeconòmiques amb el tenor literal següent: 
 
“El Departament d’Educació ha notificat la concessió d’un ajut extraordinari en 
concepte d’ajut extraordinari per menjadors escolars adreçat a famílies amb 
necessitats socioeconòmiques especials. 
 
Tenint en compte que fins a la data s’han tramitat els ajuts corresponents sol·licitats 
a l’empara de les bases aprovades i publicades al BOP i que algun cas que no s’ha 
pogut atendre per manca de finançament se n’ha fer càrrec l’Ajuntament 
corresponent. 
 
Vistes les quanties de la subvenció es proposa la divisió de l’import en dos 
conceptes: 
 
1. Atendre els pagaments fets per ajuntaments de beques que van quedar sense 

finançament per manca de partida al Consell Comarcal. 
 
2. Convocatòria de beques extraordinàries. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Abonar als ajuntaments els ajuts avançats per manca de partida del Consell 
Comarcal, segons la relació presentada per aquests. 
  
Segon. Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts extraordinaris per beques de 
menjador escolar a les famílies amb necessitats socioeconòmiques especials. 
 
Tercer. Fer-ne difusió a través de les escoles per tal que quan s’obri la convocatòria 
estigui la documentació a punt per fer les sol·licituds corresponents. 
 
Sotmesa la proposta a votació, es ratifica l’acord de la Comissió de Govern per 
unanimitat dels membres presents. 



12. APROVACIÓ DE NOVES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES 
ORDINÀRIES DE MENJADOR ESCOLAR PER NECESSITATS 
SOCIOECONÒMIQUES, CURS 2006-2007   Núm. exp. BA 02/2006-SS 
 
En data 5 de maig de 2006 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va rebre un fax del 
Departament d’Educació i més concretament de la Direcció General de Centres 
Educatius, on informen que tal com contempla el Pacte Nacional per a l’Educació, en 
els propers 4 anys hi haurà un increment significatiu de les beques de menjador 
escolar per a tot l’alumnat que compleixi els requisits establerts i que estigui 
escolaritzat en centres educatius finançats amb fons públics.  Així doncs ens fan saber 
que de cara al proper curs 2006/07 queda consolidat l’increment d’enguany que és de 
23.990,82 €. 
 
Arrel d’aquest escrit, l’equip tècnic dels serveis socials d’atenció primària de l’Alt Urgell 
proposa modificar i actualitzar les actuals bases reguladores de la concessió d’ajuts 
individuals de menjador per a necessitats socioeconòmiques als alumnes d’educació 
infantil, primària i secundària obligatòria dels centres escolars de la comarca de l’Alt 
Urgell  i adequar-les a les necessitats socioeconòmiques reals. 
 
Així doncs es proposa diferents modificacions: augmentar la renda per càpita 
disponible mensual per membre de la unitat familiar a 350 € (actualment és de 270 €).  
Modificar la puntuació en l’apartat de nombre de fills: 1 fill equival a 1 punt, 2 fills 2 
punts, 3 fills 3 punts, 4 fills 4 punts, 5 fills 5 punts, 6 o més fills 6 punts.  Dins de 
l’habitatge: donar tres punts a l’habitatge que no reuneix condicions mínimes 
d’habitabilitat, donar 3 punts a l’habitatge amb barreres arquitectòniques quan el menor 
té problemes de disminució física i donar 2 punts a l’habitatge amb barreres 
arquitectòniques quan algun dels pares o tutors tenen algun problema de disminució 
física. Afegir en l’apartat de problemàtica familiar el problema de que els germans 
assumeixen rols parentals que no pertoquen per l’edat donant 1 punt. Es proposa 
actualitzar les despeses fixes derivades de l’habitatge familiar habitual (fins un màxim 
de 450 € en concepte de lloguer i fins un màxim de 570 € en concepte d’hipoteca).  
Modificar també la taula que determina el percentatge a subvencionar sobre l’import 
del cost del menjador:  
 

Renda familiar disponible per 
càpita (mensual) 

% de  subvenció Aportació familiar 

- de 0,00 € a150,00 € 75% 25% 
- 150,01 a 250,00 € 50% 50% 
- 250,01 a 350,00 € 25% 75% 
- 350,01 € o més 0% 100% 

 
Vista la proposta, informada favorablement per la Comissió de Serveis Públics de 29 
de maig de 2006. 
 
Atès el disposat a l’article 122 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, 
 
Sotmetent-se la proposta a votació per unanimitat dels membres s’acorda: 
  
 
 
 



Primer. Aprovar les noves bases reguladores de la concessió d’ajuts econòmics 
individuals de menjador per tal que els alumnes en edat d’escolarització de les 
famílies de la comarca de l’Alt Urgell (infantil, primària i secundària obligatòria) que 
tinguin dificultats socials i econòmiques puguin gaudir d’un ajut que els permeti 
utilitzar el servei de menjador del seu centre escolar. 
 
Segon.  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant 
anunci al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que els interessats puguin 
presentar-hi al·legacions. Cas que no se’n presentin es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
 
13. ADHESIÓ AL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA MOBIL PER A VÍCTIMES 
DE GÈNERE               Núm. exp. CV-20/2006-EST 
 
La problemàtica derivada de la violència domèstica i de gènere és un fet social que 
preocupa a nivell estatal, i és per aquest motiu que cada cop es generen més 
recursos adreçats a les víctimes de violència de gènere i domèstica. 
 
Per una banda el novembre de 2005 es va signar un Acord de coordinació i 
col·laboració en matèria de violència domèstica i de gènere a la comarca de l’Alt 
Urgell, entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, la 
Fundació Sant Hospital, el Centre d’Assistència Primària de la Seu d’Urgell i el cos 
dels mossos d’esquadra de l’Alt Urgell. 
 
Per altra banda, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, i la Secretaria de Estado de servicios 
sociales, famílias y discapacidad (IMSERSO) compten amb un programa de 
teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere al qual s’hi poden adherir 
els municipis de més de 20.000 habitants i la resta de municipis de menys habitants 
mitjançant els consells comarcals o les diputacions. 
 
Aquest programa consisteix en dotar a la víctima de violència de gènere d’un telèfon 
mòbil que compta amb funcions de teleassistència amb l’objectiu de que la víctima 
tingui una major protecció en cas de perill per a la seva vida, sempre i quan la  
víctima hagi fet denúncia i hi hagi ordre de protecció.  
 
L’adhesió a l’esmentat programa no suposa cap despesa per la corporació local i 
tampoc per les futures usuàries al recurs i donat que la comarca de l’Alt Urgell 
compta amb uns recursos molt limitats per aquells casos víctimes de violència de 
gènere es planteja l’adhesió al programa.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels  membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió al programa de teleassistència mòbil per a víctimes de 
violència de gènere (FEMP-IMSERSO). 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Províncias. 
 
 



14. 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. 32 al 59 de 2006, compresos entre els dies 7 d’abril i la data 

d'avui. 
 Resolucions: núm. 11 a la 18 de 2006, compreses entre els dies 7 d’abril 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: 
 
15. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE PER A 
L’OFICINA COMARCAL D’HABITATGE          Núm. exp. CV- 02/2006-GEN 
 
En data 31 de gener d’enguany la Comissió de Govern comarcal va sol·licitar la 
subvenció corresponent al Conveni per a l’Oficina d’Habitatge per a l’anualitat 2006 
a la Direcció General d’Habitatge. 
 
La Direcció General d’Habitatge ha tramès l’esborrany del Conveni amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge pel manteniment de l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge per a l’any 2006 el qual preveu un import mínim de 22.000 € i un màxim 
de 30.000,00 € per dur a terme la tasca de l’Oficina. 
 
Per tal de poder procedir a la seva signatura, i per tal que l’administració de la 
Generalitat pugui procedir a fer els pagaments corresponents per la feina feta durant 
l’any en curs. 
 
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 a l’article 14 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovació del Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge per a l’any 2006 per a les tasques 
d’assessorament i gestió en matèria de política d’habitatge. 
 
Segon. Facultar tant amplament com en dret sigui menester al president per a la 
signatura del Conveni. 
 
Tercer. Trametre aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal 
que els consti l’aprovació plenària. 
 
 



16. CONVENI DE UMAP 2006           Núm. exp-CV-22/2006-GEN 
 
En data 7 de juny ha arribat la clàusula addicional 11ena. al Conveni de 30 de maig 
de 1994 amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut per al servei que 
es presta amb la Unitat Mòbil d’Atenció Primària (UMAP) per a l’any 2006. 
 
La dotació prevista per a aquesta delegació fins a 31 de desembre de 2006 és de 
12.020,28 €. 
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 a l’article 14 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament de Salut i el Servei Català de la 
Salut per a la UMAP per l’any 2006. 
 
Segon. Trametre el Conveni degudament signat a les oficines de la Regió Sanitària 
de l’Alt Pirineu i Aran. 
 
 
17. AL·LEGACIONS AL PLA TERRITORIAL DE L’ALT PIRINEU I ARAN     
               Núm. exp. PR-08/2006-ALE 
 
El president dóna compte que en data 23 d’agost de 2005 es van presentar 
suggeriments al Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran per tal que es podessin 
tenir en compte abans de l’aprovació inicial del document i dins el termini de 
presentació d’aquests. 
 
El president presenta el document que ha estat repartit als portaveus i alhora es fa 
arribar als consellers presents i explica que l’origen d’aquest es troba a una reunió de 
presidents de Consells Comarcals en què es va proposar que tenint en compte que 
estem en temps de reforma estatutària i de previsió d’eleccions al govern es deixi en 
suspens, tot i que el treball que hi ha fet és molt bo i reconeixent que el Pla Territorial 
Parcial de l’Alt Pirineu i Aran ha de ser una eina de treball molt vàlida i que ha de tirar 
endavant. 
 
El Sr. Chica, del grup del PP, manifesta que d’entrada votarà a favor i que el diàleg 
per aquest tema ha estat molt fluid. 
 
El Sr. Mas, del grup del PSC-Progrés, exposa que de l’explicació donada no li queda 
gaire clar el que és pretén, doncs si es demana que s’aturi el procés no li sembla bé 
que un matí es trobin els presidents dels consells comarcal, es faci una roda de 
premsa i a la mateixa tarda es convoquin els portaveus dels grups polítics comarcals 
per explicar-ho. Recorda que ja va passar amb les al·legacions inicials i explica que a 
nivell formal s’ha de potenciar més la participació. Fa una reflexió sobre el fet els 
presidents de consells comarcals de l’Alt Pirineu ho han fet tots igual i sembla més un 
tema de partit perquè tots els presidents són de CiU i dóna una impressió de ser molt 
oportunista. Reflexiona sobre el fet que fer aquest debat al territori ha costat molt i que 
ha estat un treball intens, que s’ha anat a tot arreu durant 4 mesos i que hi ha hagut 



dos mesos d’informació pública que ara acaba el dia 12 de juny, i que li sembla que 
pretendre aturar el procés no és important ni és una opinió majoritària. 
 
El president respon que el procés de participació ha estat molt correcte i que per 
aquest mateix motiu el fet de presentar al·legacions és correcte si s’entén que promou 
el consens. Manifesta que tot i que potser fa molts anys que s’hauria d’haver fet el Pla 
Territorial ara és quan s’ha fet i es porta al Ple una proposta d’al·legacions per parlar-
ne i que la urgència no és bona essent per aquest motiu que es proposa demanar la 
suspensió de 2 o 3 mesos per tal que es posposi l’aprovació. 
 
El Sr. Brescó, del grup d’ERC, manifesta que el seu grup és favorable a l’aprovació 
del Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i Aran i que per aprovar el document 
d’al·legacions el seu vot serà favorable sempre que s’elimini la part que fa referència a 
la suspensió de la tramitació, ja que tot i que pugui ser cert que no ve de 3 mesos 
tampoc cal esperar més. 
 
El Sr. Mas manifesta que està d’acord amb el manifestat pel Jordi Bresco d’ERC, 
indicant que per exemple de la pag. 2 s’hauria de treure el paràgraf 1 i de la pagina 3 
el punt 2. 
 
Es president proposa que es retiri del text la part que fa referència a la petició de 
suspensió de tramitació i amb aquesta condició tots els grups polítics manifesten el 
seu acord. 
 
Així doncs per unanimitat dels membres presents s’acorda  
 
Primer. Aprovar la presentació d’al·legacions al Pla Territorial Parcial de l’Alt Pirineu i 
Aran segons el document presentat per la Presidència amb la modificació esmentada. 
 
Segon.  Facultar el president per a la seva presentació en temps i forma. 
 
 
19. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En primer lloc el president proposa que el Ple feliciti la consellera Sra. Dolors Vidal per 
haver estat mare recentment, expressant els millors desitjos. 
 
En segon lloc el president explica que el Sr. Marc Porta ha deixat de ser director de 
l’IDAPA (Institut de Desenvolupament per a l’Alt Pirineu i l’Aran) i que el despatx que 
fins ara ocupava es vol tornar a oferir formalment a l’Institut per tal que disposin d’un 
lloc a la Seu d’Urgell per tot allò que els hi pugui convenir. Aprofita per expressar la 
felicitació pel seu nomenament com a nou director al Sr. Arcadi Castillo. 
 
 
20. PRECS, PREGUNTES I TORN DE PARAULES DELS ALCALDES 
 
Preguntes: No hi ha cap pregunta 
 
 
 
 
 



 
Precs  
 
El Sr. Mas del PSC-Progrés fa un prec en relació a una qüestió de formes sobre la 
publicació de la revista comarcal. Recorda que per llei els pertocaria un espai a la 
publicació i demana que almenys es faci ara com es feia abans que era presentar la 
revista a la Comissió informativa corresponent abans que s’editi. Recordar que en 
aquesta legislatura s’han fet tres publicacions i que no se’ls hi ha dit res a cap 
d’elles. 
 
 
Torn de paraules dels alcaldes 
 
Pren la paraula l’Il·lm. Sr. Miquel Mas, alcalde del Pont de Bar, i pregunta sobre el 
contingut del Conveni que s’ha aprovar pels equips de Televisió amb els 
ajuntaments d’Arsèguel, Cava i el Pont de Bar i sobre què és en concret el que els 
tocarà pagar. 
 
Essent present l’Il·lm. Sr. Antoni Casanovas, alcalde d’Arsèguel recorda que abans 
es pagava com a despesa comú l’electricitat, però que des de que hi ha la telefonia 
mòbil no es paga això. Que el que quedarà en comú mentre aquesta despesa no 
s’hagi d’assumir pels ajuntaments serà el manteniment dels equips i les seves 
reparacions. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Miquel Mas i posa de manifest que al seu municipi 
hi ha 6 establiments hotelers i mes de 21 famílies que no tenen accés a l’ADSL ni a 
cap banda ampla de telecomunicacions i que aquest fet és molt greu ja que els hi fa 
moltíssima falta. Demana que es pot fer i si cal fer-ne més ressò a la premsa. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que encara hi ha nuclis on no arriba la banda ampla. 
Explica també que la Generalitat va adjudicar el concurs per a cobrir les zones rurals 
amb peticions a l’empresa Iberbanda, que sembla que ha estat un temps una mica 
parada, qui ha fet un cert desplegament de torres (hi ha uns 40 equips) i de 
infraestructures. Tot i així continuen quedant punts foscos i sense cobertura com és 
aquest. Posa per exemple nuclis com el d’Arsèguel que té cobertura a dalt al poble i 
al barri de baix no. Explica el gerent que la Generalitat ha adjudicat la segona fase 
del concurs de banda ampla rural per les províncies de Barcelona i Girona on també 
tenen molts problemes i que sembla que torni a agafar embranzida. 
 
El Sr. Miquel Mas demana al Consell Comarcal que quan vinguin la gent 
d’Iberbanda se’n recordin de parlar del Pont de Bar ja que el propi ajuntament no té 
connexió de banda ampla i no li agradaria ser del 5 % de Catalunya que es quedi 
sense cobrir. 
 



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. 161671-D al núm. 
161679-D i comprèn un total de 9 folis, numerats del 29 al 46. 
 
La Seu d’Urgell, 28 de juliol de 2006 
 
La secretària accidental 
 


