
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de juliol de 2006 
Durada: de 21.10 h a 21.45 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 

-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer, qui actua de president 
-    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 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sra. M. Carmen Valls Piera, consellera 

-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi és present: 

-  Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, alcalde d’Alàs i Cerc 
- Il·lm. Sr. Josep Marquès Castany, alcalde de Cabó 
 
Excusen la seva assistència: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
 

Ordre del dia 

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Aprovació del compte general de l’exercici 2005, rectificació de l’inventari i 
informe d’estabilitat pressupostària. 



3. Aprovació de l’expedient de modificació pressupostària 1/2006 i informe 
d’estabilitat pressupostària. 

4. Reconeixement judicial de crèdit per responsabilitat patrimonial. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

5. Conveni amb la revista Cadí-Pedraforca. 
6. Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per la prestació de 

serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el desenvolupament de la societat 
de la informació a les administracions locals de la comarcal. 

7. Conveni per l’establiment d’un Punt d’informació cadastral.. 
8. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

9. Conveni amb la Xarxa d’AMPES i l’Ajuntament de la Seu per a l’Escola de Pares. 
10. Conveni amb la Seu Solidària i l’Ajuntament de la Seu per assessorament 

sociolaboral per a immigrants. 
11. Proposta d’estatuts de constitució del Consorci Govern Territorial de Salut de l’Alt 

Urgell. 
12. Conveni amb la il·lustradora dels Contes d’Arreu del Món: propietat intel·lectual. 

13. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
14. Informes de Presidència. 
15. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió i acords. 

Es manifesta que el president ha hagut de marxar per indisposició i que per tant 
presidirà el Ple el Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer. 

Abans d’iniciar la discussió dels punts de l’ordre del dia el Sr. Brescó, actuant com a 
president i en nom de la corporació comarcal, felicita al Sr. Jordi Mas Ortega pel seu 
nomenament com a coordinador de Polítiques Socials a l'Alt Pirineu i Aran del 
Departament de Benestar i Família. 
 
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 DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2005, RECTIFICACIÓ 
DE L’INVENTARI I INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA  

    IN-05/2006-PRE 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, presenta el Compte General de l’exercici 2005 que 
inclou el de l’empresa pública IAUSA, i que ha estat informat en dues reunions de la 
Comissió informativa de Governació i Finances en funcions de Comissió Especial de 
Comptes i explica que el Compte General està en exposició pública i que per tant es 
proposa l’adopció de l’acord d’aprovació condicionada a la no presentació 
d’al·legacions. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i en primer lloc manifesta 
l’agraïment per la felicitació expressada amb anterioritat i es posa a disposició de la 



institució fent palesa que la seva intenció és intentar apropar al Departament al 
territori per millorar l’aplicació de polítiques socials. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Mas i en relació a l’aprovació del Compte General diu 
que com a grup ja van manifestar que s’havia de complir el termini de fins el 7 
d’agost d’exposició pública i demana que es respecti el termini perquè no troben 
adient l’aprovació condicionada perquè és un tema prou important i proposen retirar 
el punt i fer un Ple extraordinari el mes de setembre. 
 
El Sr. Brescó manifesta que no creu necessari haver de convocar un Ple 
extraordinari tenint en compte que s’han fet dues reunions de la Comissió 
informativa en funcions de Comissió Especial de Comptes, i tenint en compte que si 
hi ha al·legacions es convocarà Ple extraordinari però si no n’hi ha no es convocaria 
perquè li sembla un esforç innecessari de temps i de diners. 
 
El Sr. Mas demana que la secretària faci un informe en el sentit de si l’acord pres 
d’aquesta manera pot generar nul·litat. 
 
La secretària informa el Ple, i a resultes de l’informe que pugui fer més exhaustiu de 
forma escrita, que sempre que s’expressi la condició de la suspensió de l’acord fins 
al final del termini d’exposició pública condicionant la seva eficàcia a la no 
presentació d’al·legacions entendria que no està viciat de nul·litat perquè el termini 
d’al·legacions segueix i es pren l’acord d’entrada en ordre a la celeritat 
administrativa i mantenint-se tots els drets de qualsevol interessat. Manifesta també 
que altres corporacions ho han fet així i no li consta que hi hagi hagut cap problema. 
 
El Sr. Mas pren la paraula i manifesta que més enllà de la possible nul·litat de l’acte 
els preocupa la prepotència donat que es va demanar fer un Ple extraordinari al 
setembre i es va acceptar inicialment i després s’ha posat a l’ordre del dia d’aquesta 
sessió, reiterant que s’havia quedat amb el gerent que es faria un extraordinari al 
setembre i li sembla un menysteniment. 
 
El Sr. Brescó manifesta que no ha hagut cap menysteniment per part de l’equip de 
govern donat que s’han fet les reunions necessaris i tota la informació ha estat 
sempre a disposició. Afirma que el que si podria ser un menysteniment és la no 
assistència a les comissions informatives, reiterant que amb l’aprovació 
condicionada en aquesta sessió del Ple vol evitar esforços extraordinaris de diners i 
temps. 

Acord 

Presentat a la consideració del Ple el Compte General de l'exercici 2005, integrat pel 
de la pròpia entitat i el de la societat pública mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA 
(IAUSA), format per la intervenció comarcal, rendit pel president i informat per la 
Comissió Especial de Comptes en sessió de 4 i 17 de juliol, i vist el resum sobre el 
resultat de la gestió pressupostària i liquidació de l'exercici, del qual resulta un 
resultat pressupostari ajustat de 81.287,44 € i un romanent positiu de tresoreria per 
despeses generals d’import de 317.948,43 €. 
 
Vistos que els informes de la Comissió han estat favorables a l'aprovació del 
Compte General. 
 



Tenint en compte que encara està obert el termini d’exposició pública que acaba 
demà i que per tant fins el dia 7 d’agost es poden presentar al·legacions, l’acord 
d’aprovació haurà de ser condicionat a la no presentació d’al·legacions. 
 
Se sotmet a votació ordinària el Compte General de l'exercici de 2005 i amb els 7 
vots a favor dels membres presents dels grups de CiU i ERC i amb els 4 vots en 
contra dels membres presents del Grup del PSC-Progrés, s’acorda:  
 
Primer.  Aprovar el Compte General de la corporació de l’exercici 2005. 
 
Segon. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a la no presentació d’al·legacions, 
reclamacions, objeccions o observacions durant el termini d’exposició pública que 
està obert, considerant que quedarà automàticament elevat a definitiu cas que no 
se’n presentin. 
 
 
2.2. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS A 
31.12.2005                Núm. exp. IN-06/2006-PAT 
 
A continuació, i examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns i 
drets de l'entitat, redactada per la intervenció i que reflecteix les altes i baixes que hi 
ha hagut durant el darrer exercici, i trobada conforme. 
 
Atesos els articles 102 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, el Ple de la corporació s'adhereix al dictamen de la Comissió de 
Finances i Règim Interior, i per unanimitat dels 11 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari general de béns i de drets d'aquesta 
entitat referida al 31 de desembre de 2005, l'import del qual queda fixat en 
5.215.915,67 € de patrimoni nominal. 
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l'Inventari, autoritzada per la 
secretària accidental i amb el vistiplau del president, al subdelegat del Govern a 
Lleida i a la Delegació Territorial del Departament de Governació de la Generalitat, 
d'acord amb el que estableixen els articles 86 del Text Refós de les disposicions 
vigents en matèria de règim local i 105.3 del Decret 336/1988, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
 
3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2006 
I INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 
El gerent presenta al consistori l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2006 
mitjançant suplements i ampliació de crèdit del Pressupost de la corporació 
comarcal de l'exercici de 2006, núm. expd. IN10/2006-MOD, amb el resum següent: 
 
 Suplements de crèdit:   84.800,66 
 Ampliació de crèdit:      80.786,90 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 26 de juliol, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, 
reguladora de les hisendes locals. 



A proposta de la Presidència i per assentiment el Ple, per majoria simple amb el vot 
a favor dels 7 membres presents de CiU i ERC i el vot en contra dels 4 membres 
presents del grup del PSC-Progrés, acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pressupost 1/2006 per suplement i ampliació 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. 
 
 
3.2. INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 
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).  
 
Segons l’article 20.1.d) de la Llei 18/2001 que s’esmenta fa que l’Entitat Local estigui 
obligada a presentar el present informe per sotmetre’l a l’aprovació del Ple.  
 
Atès el contingut de l’informe de la intervenció comarcal, i atès l’acord de la 
Comissió informativa de Governació i Finances. 
 
A proposta de la Presidència el Ple per unanimitat dels 11 membres presents 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’informe sobre el compliment de la Llei 18/2001 d’estabilitat 
pressupostària, en referència a la modificació primera del Pressupost de l’exercici 
2006 per suplements i ampliació de crèdits que consta al punt anterior. 
 
Segon. Trametre aquest acord als Serveis Territorials del Departament de 
Governació i Administracions Públiques i a la Delegació d’Hisenda de Lleida. 
 
 
4. RECONEIXEMENT JUDICIAL DE CRÈDIT PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL    Exp. Responsabilitat Patrimonial 1/2001 i IN-12/2006-PRE 
         
Un cop presentat el punt, el Sr. Mas manifesta que potser la Sra. Funollet no va tenir 
la oportunitat suficient per accedir a la feina. 
 



Pren la paraula el Sr. Fierro i respon que el problema de fons va venir generat per 
un procediment d’urgència en la selecció del personal i que segurament si ara 
s’hagués de prendre una decisió en les mateixes circumstàncies es prendria la 
mateixa decisió, malgrat el pronunciament judicial que hi hagut. 

Acord 

En data 5 de setembre de 2001 es va presentar reclamació per responsabilitat 
patrimonial per part del Sr. Segimon Funollet en nom de la seva filla, la Sra. Maria 
Funollet Obiols, per import de les mensualitat que hauria treballat cas d’haver estat 
seleccionada, i un cop emesos els informes corresponents, inclòs el Dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora, el Ple del Consell Comarcal de data 10 d’octubre de 
2002 va acordar desestimar-la. 
 
Contra aquesta desestimació es va presentar recurs contenciós administratiu núm. 
que ha estat estimat pel TSJC amb sentència de data 2 de juny d’enguany que tot i 
que no ha estat notificada per part del tribunal si que s’ha rebut a través del nostre 
procurador. 
 
Per unanimitat dels 11 membres presents, s’acorda 
 
Únic. Reconèixer el crèdit per import de 6.953,58 € més els interessos que es 
meritin des de la data de presentació de la reclamació. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
5. CONTRACTE AMB LA REVISTA CADÍ-PEDRAFORCA                                 

       Núm. exp. CO-SUM-15/2006 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha rebut una proposta per part de l’empresa Àngel 
Madrià Disseny Gràfic, SL per editar una revista en format gran que s’anomenarà 
Cadí – Pedraforca i que tractarà temes bàsicament d’interès cultural amb un abast 
territorial que comprendrà les comarques de l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya. 
 
Atès el disposat als articles 56 i 176 de la LCAP, i fent ús de les atribucions que 
m'atorga l'article 13.1.h 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. 
 
Per unanimitat dels 11 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació per a 
l’adjudicació del subministrament esmentat com a contracte menor. 
 
Segon. Adjudicar el contracte menor de subministrament a Àngel Madrià Disseny 
Gràfic, SL per a l’edició de la revista semestral Cadí - Pedraforca, per un import total 
de 600 € anuals més l’IVA corresponent, on constarà una pàgina de publicitat i 10 
subscripcions. 
 
Tercer. Complir tots els altres tràmits preceptius fins a la formalització del contracte i 
incorporar a l’expedient còpia del contracte que s’atorgui. 
 
 



6. CONVENI AMB EL CAOC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA PROMOCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT 
DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ A LES ADMINISTRACIONS LOCALS DE 
LA COMARCA                              Núm. exp. CV-26/2006-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. En el 
marc d’aquestes accions s’ha proposat la signatura d’un conveni per tal de poder 
prestar el suport de primer nivell en gestió de tecnologia als ajuntaments per a l’ús 
de la extranet de les administracions públiques catalanes (Eacat), gestió de 
signatura electrònica 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 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 11 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Consorci de l’Administració Electrònica Oberta 
de Catalunya (AOC) per la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la 
promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions 
locals de la comarca. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord al Consorci per a la seva deguda 
constància. 
 
 
7. CONVENI AMB LA GERÈNCIA DEL CENTRE DE GESTIÓ CADASTRAL DE LA 
DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE PER A L’ESTABLIMENT D’UN PUNT 
D’INFORMACIÓ CADASTRAL                                    Núm. exp. CV-27/2006-EST 
 
La Resolució de 29 de març de 2005 de la Direcció General del Cadastre aprova el 
règim d’establiment i funcionament dels punts d’informació cadastral com una nova 
possibilitat d’accés a la informació de l’Oficina Virtual del Cadastre per a aquells 
ciutadans que no tenen accés a mitjans informàtics ni telemàtics apropiats. 
 
Des del PIC es poden obtenir certificacions cadastrals que són indispensables per 
poder tramitar tota una sèrie de processos administratius que poden evitar 
desplaçaments a les oficines del Centre de Gestió Cadastral a Lleida ja que es 
podrien emetre certificats electrònics. 
 
El Centre de Gestió Cadastral ha proposat al Consell Comarcal la possibilitat que 
tingui una Oficina Virtual del Cadastre – Punt d’Informació Cadastral a partir de la 
qual es podran realitzar els tràmits des del Consell en base a la Resolució de 29 de 
març de 2005 de la Dirección General del Catastro. 
 
Atès que el Consell Comarcal disposa de capacitat, d’un ordinador personal amb 
connexió a Internet amb ampla de banda d’ADSL i personal laboral i funcionari 
capacitat, i tenint en compte que es pot demanar identificació digital a través de 
l’Agència Catalana de Certificació (CatCert). 
 



Per unanimitat dels 11 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la sol·licitud per ser un Punt d’Informació Cadastral i l’accés a les 
dades protegides de béns immobles que constin a la base de dades nacional del 
cadastre. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida per a 
la seva tramitació i autorització. 
 
 
8. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT SALVADOR DEL CORB                     Núm. expd. BCIL 1/2006 
 
L'Ajuntament de Peramola ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Salvador del Corb. 
 
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 titular de l’església  i la 
notificació al Sr. Josep Basté Pelayo com a titular cadastral donant-li audiència a 
l’expedient. 
 
Ressalta de l’informe el fet que aquesta església sigui construïda segons les 
directrius del romànic llombard aplicades a un petit edifici manifestant-se així la 
difusió i popularització d’aquest estil. S’ha de valorar també la grandiositat del 
paisatge i la seva situació en un punt topogràfic dominant com és la Roca del Corb. 
 
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 Salvador del Corb. 
 
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, al Bisbat d’Urgell i al Sr. Basté 
Pelayo. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FAPAC I L’AJUNTAMENT DE LA SEU 
D’URGELL PER A L’ESCOLA DE PARES            Núm. exp. CV-24/2006-AJU 
 
El Sr. Mas manifesta que estan d’acord amb el Conveni i que el que s’ha de fer és 
pagar ràpid perquè les conferències del curs 2005-2006 ja s’han fet i pagat. 
 



Acord 

Per part de la Xarxa d’Ampes de la comarca adherida a la FAPAC s’han programat 
diverses conferències per al curs 2005-2006 que preveuen continuïtat fins a 5 anys 
més. 
 
En aquest Conveni es preveu una aportació econòmica per part del Consell Comarcal 
de 600,00 € per curs fins a l’any 2010, és a dir que inclou un total de 5 cursos 
escolars. 
 
Tenint en compte les finalitats concurrents amb les finalitats genèriques del Consell 
Comarcal. 
 
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, 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 i a la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Per unanimitat dels 11 membres presents s’acorda, 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la xarxa d’AMPES 
(FAPAC) per al finançament de l’Escola de Pares. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu i a la FAPAC. 
 
 
10. CONVENI AMB LA SEU SOLIDÀRIA I L’AJUNTAMENT DE LA SEU PER 
ASSESSORAMENT SOCIOLABORAL PER A IMMIGRANTS    
                            Núm. exp. CV-21/2006-AJU 
Presenta el punt el Sr . Fierro. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que essent un conveni molt necessari l’entitat la 
Seu solidària ha rebut l’últim esborrany fa una hora i per tant potser s’haurà de 
modificar alguna clàusula perquè no s’ha consensuat prou, quan la feina l’està fent 
des del mes d’abril. 
 
El Sr. Fierro manifesta que del contingut i de l’objecte del conveni no s’ha tocat res.  
 
Només s’ha modificat la part del pagament en què s’ha inclòs la possibilitat de que 
l’entitat pugui demanar una bestreta del 75 % de l’import de la subvenció de 
l’Ajuntament de la Seu i deixar el 25 % restant corresponent a l’últim trimestre i que 
s’hauria de presentar abans del 10 de desembre, pendent fins a la presentació de la 
justificació de la despesa i de la memòria d’activitats, per tant no s’ha modificat res 
important del que es va acordar ni de la filosofia del conveni. Pel que fa a la feina 
iniciada al mes d’abril l’Ajuntament de la Seu ja va aprovar un avançament de 
pagament de la subvenció. 
 
El Sr. Brescó entén que aquests petits canvis es poden adoptar. 
 
El Sr. Mas diu que no vol entrar en detall però manifesta que la feina no s’ha fet bé i 
que ara no s’ha d’intentar camuflar-ho amb problemes administratius. 
 



El Sr. Fierro comenta que el problema principal ha estat haver començat a fer el servei 
abans d’aprovar el conveni i que, tal i com a anat tot, és molt clar que no s’intenta 
camuflar res sinó fer les coses ben fetes i complint amb la Llei general de 
subvencions. 

ACORD 

En el marc de les polítiques d’immigració s’ha cregut convenient establir un servei 
d’assessorament sociolaboral amb l’associació la Seu Solidària i l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell adreçat a immigrants, professionals i empresaris. 
 
Les accions concretes d'aquest servei consten al conveni i van adreçades a donar 
informació, assessorament i orientació en matèria de legislació d'estrangeria, 
assessorar els professionals d’altres serveis públics (sanitaris, educatius o socials) 
que el seu treball impliqui una major incidència d’aquest col·lectiu i puguin necessitar 
assessorament i donar informació individualitzada dels tràmit i gestions que en 
l’àmbit jurídic i laboral hagin de realitzar. 
 
El servei es prestarà mitjançant entrevistes individuals, per bé que també es podran 
fer sessions grupals quan sigui convenient per a la racionalització del treball (per 
exemple, per a atendre demandes comunes sobre un mateix tema). Pel municipi de la 
Seu d'Urgell s’organitzarà a partir de l'agenda de visites dels Serveis Socials 
d'aquest municipi; per a la resta de municipis de la comarca, es farà la gestió de la 
cita prèvia realitzada pel Consell Comarcal. 
 
Tenint en compte els finalitats concurrents amb les finalitats genèriques del Consell 
Comarcal i 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, 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 i a la Llei 38/2006, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 11 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’associació la Seu 
Solidària i el Consell Comarcal per a la subvenció per al servei d’assessorament 
sociolaboral per immigrants. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la Seu Solidària 
per tal que els consti l’aprovació del Conveni esmentat. 
 
 
11. PROPOSTA D’ESTATUTS DE CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI GOVERN 
TERRITORIAL DE SALUT DE L’ALT URGELL           Núm. exp. SE-ORG-08/2006 
 
Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació 
de governs territorials de salut. 
 
Vista la proposta de creació del consorci del govern territorial de salut de l’Alt Urgell, 
d’acord amb el previst a l’art. 2.2. de l’esmentat decret, així com la proposta 
d’estatuts. 
 



Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Decret 179/95 de 13 de 
juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 
quan al règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació. 
 
Vistes les competències atribuïdes al Ple per l’art. 52.2.b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Bases del Règim 
Local, es proposa al plenari de la corporació l’adopció dels següents acords i per 11 
vots a favor dels membres corporatius presents i que representa que representen la 
majoria absoluta legal requerida, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut 
de l’Alt Urgell, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les 
competències en l’àmbit de la salut de l’administració de la Generalitat i les 
administracions locals i millorar així la salut de la població.  
 
Segon. Aprovar inicialment l’adhesió del Consell al Consorci. 
 
Tercer. Aprovar inicialment els estatuts del Consorci. 
 
Quart. Designar, d'acord amb l’article 9.1.d) del text estatutari, el Sr. Ventura Roca i 
Martí, president, per tal que representi el Consell Comarcal al Consell Rector i al Sr. 
Joan Orrit Armengol, conseller, com a substitut per cas que aquest no hi pugui 
assistir. 
 
Cinquè. Sotmetre els presents acords, juntament amb el text del projecte d’estatuts, 
a informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la corporació. 
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin 
pertinents. Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius 
si dins el termini esmentat no es  presenten al·legacions.   
 
Sisè. Acceptar la delegació que facin els ajuntaments signataris al Consell Comarcal 
de l'Alt Urgell, 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. 
 
 
12. CONVENI AMB LA IL·LUSTRADORA DELS CONTES D’ARREU DEL MÓN: 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
En data 11 d’abril es va contractar la consultoria i assistència per a la realització de les 
il·lustracions del cartell i del llibre “Contes d’arreu del mon” com a contracte menor per 
raó de l’import. 
 
Per tal de regular els drets d’explotació de les il·lustracions realitzades i en especial 
els de reproducció, distribució i comunicació pública dels quals és propietària la Sra. 
Martí en concepte d’autora es proposa la signatura d’un conveni que ho fixi. 
 
Tenint en compte el disposat al Real Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual. 
 



Per unanimitat dels 11 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el contracte complementari del de consultoria i assistència per 
regular els drets d’explotació de les il·lustracions. 
 
Segon. Facultar especialment el president per a la signatura del contracte i notificar 
aquest acord a l’autora. 
 
 
13. 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. 60 al 78 de 2006, compresos entre els dies 9 de juny i la data 

d'avui. 
 Resolucions: núm. 19 a la 25 de 2006, compreses entre els dies 9 de juny i la 

data d'avui. 
 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Al haver-se hagut d’absentar el president no hi ha informes. 
 
 
15. PRECS, PREGUNTES I TORN DE PARAULES DELS ALCALDES 
 
Preguntes. No se n’han formulat per escrit i no se’n formulen verbalment. 
Precs. No se’n formules. 
Torn de paraules dels alcaldes. No se’n demanen. 
 
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. 161680-D al núm. 
161685-D i comprèn un total de 6 folis, numerats del 47 al 58. 
 
La Seu d’Urgell, 6 d’octubre de 2006 
 
La secretària accidental 


