
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 5 d’octubre de 2006 
Durada: de 21.00 h a 21.45 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 
-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    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. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, 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. Ramon Fierro Rugall, alcalde de Montferrer i Castellbò 
- Il·lm. Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 

S’incorporen durant la sessió: 

-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 

Excusen la seva assistència: 

-    Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 



O R D R E   D E L   D I A 

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 2/2006. 
3. Encàrrec a l’empresa pública IAUSA de la contractació de monitors per la sisena 

hora de diferents escoles públiques de la comarca 

ÀREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

4. Conveni entre l’Agència Catalana de Residus, les mancomunitats de gestió de 
residus de la comarca  i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

5. Addenda al Conveni amb el Departament de Benestar i Família per a la Unitat 
bàsica d’Assistència Social Primària 2006. 

6. Addenda al Conveni amb el Departament d’Educació per al curs 2006/2007. 
 
7. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
8. Informes de Presidència. 
9. 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 les actes de les sessions anteriors. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2006 
        Núm. exp. IN-14/2006-MOD 

 
El gerent presenta al consistori l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2006 
mitjançant suplements i transferències de crèdit del Pressupost de la corporació 
comarcal de l'exercici de 2006, núm. expd. IN-14/2006-MOD, amb el resum següent: 
 
 Suplements de crèdit:          134.834,91.- 
 Transferències de crèdit:       32.294,69.- 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la comissió informativa, i atès el 
disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals. 
 
A proposta de la Presidència el Ple per unanimitat dels consellers presents, 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pressupost 2/2005 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. ENCÀRREC A L’EMPRESA PÚBLICA IAUSA DE LA CONTRACTACIÓ DE 
MONITORS PER A LA SISENA HORA DE DIFERENTS ESCOLES PÚBLIQUES 
DE LA COMARCA 
 
El gerent explica que algunes escoles de la comarca, en concret sis escoles, s’han 
adreçat al Consell Comarcal per tal de veure com es pot instrumentar la contractació 
dels monitors per a la 6ena. hora per tal que es puguin atendre el germans dels 
alumnes que tenen 6ena. hora obligatòria, és a dir els alumnes de educació infantil 
(no tenen 6ena. hora) que tenen germans a educació primària (que si tenen 6ena. 
hora). 
 
Les instruccions que els centres d’ensenyament públic han rebut obliguen les 
direccions de les escoles a contractar empreses per cobrir aquest servei, no podent-
se contractar personal directament; però la realitat de la nostra comarca fa que no hi 
hagi empreses especialitzades.  
 
Tenint en compte aquesta relació, tot i que no sigui directa, s’ha considerat la 
possibilitat de gestionar la contractació del monitoratge i l’assegurança de 
responsabilitat civil que exigeix el Departament d’Educació des de l’empresa 
publica. 
 
S’ha proposat que la selecció i substitució per qualsevol causa del personal a 
contractar sigui feta per la mateixa direcció del centre per tal de facilitar la futura 
relació amb aquesta, atès que el lloc de treball dels monitors i les directrius de 
funcionament i de prestació del servei han de venir de cada escola. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Acceptar l’encàrrec de les escoles per a la contractació del monitoratge de 
la sisena hora per a les escoles de Albert Vives i Pau Claris de la Seu d’Urgell, Miret 
i Sans d’Organyà, els Agols de Montferrer, Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, i 
Castelllciutat. 
 
Segon. Encarregar a l’empresa pública comarcal IAUSA la contractació del servei 
de monitoratge esmentat. 
 

ÀREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
En aquest punt s’incorpora a la sessió els Srs. Jordi Brescó Ruiz, Pere Chica 
Lozano i Jordi Mas Ortega 
 
 
4. CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS, LES 
MANCOMUNITATS DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA COMARCA  I EL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL 

Núm. exp. CV-29/2006-GEN 
 



S’ha rebut del Departament de Medi Ambient i Habitatge proposta de conveni a 
signar entre el Consell Comarcal, la Mancomunitat de recollida d’escombraries de 
l’Urgellet, la Mancomunitat Intermunicipal per a la gestió de residus de l’Alt Urgell 
Meridional i l’Agència de Residus de Catalunya per definir el model de gestió de 
residus a la comarca. 
 
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 unanimitat dels 17 membres 
presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre l’Agència Catalana de Residus, la Mancomunitat 
de recollida d’escombraries de l’Urgellet, la Mancomunitat Intermunicipal per a la 
gestió de residus de l’Alt Urgell Meridional i el Consell Comarcal per establir el 
model de gestió dels residus municipals en l’àmbit de la comarca. 
 
Segon. Trametre aquest acord a l’Agència i a les mancomunitats per tal que els 
consti l’aprovació del conveni esmentat. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
5. ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA 
PER A LA UNITAT BÀSICA D’ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA 2006  
                  Núm. exp. CV-25/2006 
 
Per Ordre BEF/290/2006, de 12 de juny, publicada al DOGC de 16 de juny 
d’enguany s’han convocat les subvencions per a la formalització de convenis amb 
els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals per a la 
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials i benestar i família. 
 
S’han atorgat subvenció mitjançant conveni per als següents conceptes: 
 
- Serveis traspassats:       286.690,29 € 
- Transport social adaptat:  34.009,68 € 
- Atenció especialitzada a persones amb disminució: 110.410,30 € 
- Centre d’Atenció Precoç:  46.088,56 € 
 
En data 21 de setembre de 2006 s’ha signat el protocol addicional al conveni 
corresponent amb la consellera. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els 
articles 137 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 
 



Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Ratificar l’aprovació i signatura del Conveni per a la delegació de 
competències en matèria de serveis socials per a l’any 2006 de data 21 de setembre 
de 2006.. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament. 
 
 
6.  ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER AL 
CURS 2006/2007            Núm. exp. CV-23/2006-GEN 
 
El gerent exposa els diferents conceptes que es financen en base a aquest Conveni. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i manifesta que l’aposta del 
Govern de la Generalitat ha estat decidida i encarada a corregir desigualtats, la qual 
cosa s’ha reflectit en la consolidació dels ajuts que es van donar al mes de maig per 
beques per necessitats socioeconòmiques. 
 
Acord 
 
El Departament d’Educació ha tramès l’addenda econòmica d’actualització del 
finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2006/07 per a la 
gestió de determinades competències en matèria d’ensenyament. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts en aquesta 
proposta pel curs escolar 2006/07 preveu un total de transferència per import de 
1.198.372,40 € i inclou els conceptes de transport, menjador escolar i despeses de 
gestió. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els 
articles 137 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar l’Addenda al Conveni d'Educació per al curs 2006/2007, per un 
import total de 1.198.372,40 €. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la DG de Centres Educatius del Departament 
d'Educació per a la seva tramitació. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura 
del Conveni. 
 
 
7. DONAR COMPTE DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA 
 
Es retira el punt perquè no estan els documents sobre la taula. 
 



8. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa de la subvenció que ha convocat la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge per dinamització territorial, publicada al DOGC avui mateix i 
que el termini de presentació del sol·licituds acaba el dia proper 16 d’octubre. 
 
El president expressa la seva felicitació i la del Ple del Consell Comarcal al Sr. 
Jaume Tàpies per la concessió de la medalla de Chevalier de l’Ordre National du 
Merite atorgada pel govern de la República Francesa i que li serà imposada 
properament pel Ministre d’Afers Exteriors francès. 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Jesús Fierro, conseller i tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell, i 
recorda als assistents que els dies 14 i 15 d’octubre tindrà lloc la Fira de Sant 
Ermengol que serà inaugurada pel cuiner Isma Prados i convida tots els consellers a 
què hi assisteixin. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que aquests dies està tenint lloc el Congrés de la 
Gent Gran i que hi han assistit unes 70 persones de la comarca que participen a 
diferents ponències. Manifesta que les conclusions que surtin hauran de servir de 
guia per definir polítiques futures. 
 
El president informa que en representació del Consell Comarcal ell mateix hi va ser 
present ahir, i que aquests dies hi és el conseller comarcal Sr. Eduard Vives. 
 
El president recorda també que per Tots Sants és fira d’Oliana i hi convida els 
consellers. 
 
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. 161689-D al núm. 
161691-D i comprèn un total de 3 folis, numerats del 65 al 70. 
 
La Seu d’Urgell, 21 de desembre de 2006 
 
La secretària accidental 
 
 


