
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de desembre de 2006 
Durada: de 21.00 h a 22.30 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 
-    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 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sra. M. Carmen Valls Piera, consellera 

-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi són presents: 

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

-     Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral i Moliné, alcalde d’Alàs i Cerc. 
-     Il·lm. Sr. Antoni Casanovas i Alís, alcalde d’Arsèguel 
-     Il·lm. Sr. Josep Marquès i Castany, alcalde de Cabó 
-     Il·lm. Sr. Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
-     Il·lm. Sr. Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
-     Il·lm. Sr. Antoni Capdevila i Tarradellas, alcalde de Ribera de l’Urgellet 
 
Excusen la seva assistència: 

-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
 
 
 
 



ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 3/2006. 
3. Aprovació del Pressupost de l’exercici 2007 i de la plantilla de personal. 
4. Modificació d’ordenança fiscal: teleassistència. 
5. Conveni amb el Servei Català de Trànsit per educació viària. 

ÀREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per l’Oficina 
d’Habitatge, 2007. 

7. Aprovació del projecte de l’escorxador d’Oliana. 
8. Sol·licitud de ser administració actuant de la EDAR de Montferrer. 
9. Encàrrec a l’empresa pública IAUSA de la gestió de la EDAR de Montferrer. 
10. Refugi comarcal d’animals: Creació de la comissió político-tècnica d’estudi de la 

forma de gestió.  

ÀREA DE PROMOCIO, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

11. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per Centre de Telecomunicacions de 
l’Alt Pirineu. 

12. Conveni amb el Consorci per l’Administració Oberta de Catalunya per la certificació 
digital. 

13. Conveni amb diversos ens locals pel patrimoni preindustrial de l’aigua. 
14. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

15. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: coordinació serveis socials 
16. Conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per un curs de català per a 

immigrants 
17. Conveni amb els ajuntaments de la comarca pel Pla Local de Joventut i tècnic 

compartit. 
18. Addenda al Conveni amb el Departament d’Educació del curs 2005/2006. 
19. Modificació de les Bases per a l’atorgament de subvencions d’ajut a domicili. 
 
20. Moció del PSC-Progrés sobre escola bressol intermunicipal a l’antiga escola d’Arfa. 

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

Punt inclòs per urgència 

22. Conveni amb l’ICAEN sobre estudis de Biomassa. 
 
23. Informes de Presidència. 
24. Precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desenvolupament de la sessió i acords. 

1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
El Sr. Mas, portaveu del grup del PSC-Progrés, expressa que la votació a l’acord del 
punt segons de l’ordre del dia pel que fa al seu grup està malament perquè no van 
votar a favor. 
 
La secretària comprova el que diu l’acta i manifesta que el que hi consta és correcta. 
 
No havent-hi més paraules, per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de 
la sessió anterior. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2006.   
       Núm. exp. IN-16/2006-MOD 

 
El gerent presenta al consistori l'expedient de modificació de crèdits. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i manifesta que no van veure el 
detall de les partides el dia de la Comissió i no se’ls hi ha fet arribar. Manifesta que 
els sentit del vot del seu grup serà d’abstenció. 
 
ACORD 
 
Vist l'expedient de modificació de crèdits núm. 3/2006 mitjançant suplements i 
transferències de crèdit del Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 
2006, núm. expd. IN-16/2006-MOD, amb el resum següent: 
 
 Suplements de crèdit:          209.994,02.- 
 Transferències de crèdit:       28.821,08.- 
 
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 majoria, amb 10 vots a favor dels membres 
dels grups de CiU i d’ERC i amb l’abstenció dels 6 membres del grup del PSC 
Progrés,  acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del pressupost 3/2005 per suplement i transferència 
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. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2007 I DE LA PLANTILLA 
DE PERSONAL                          Núm. exp. IN-15/2006-PRE 
 
El Sr. Brescó, president de l’àrea de Governació i Finances, presenta el pressupost 
d’enguany fent un resum general sobre els increments per capítols del que ressalta 
el següent: 
 
El projecte de pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per l'exercici del 2007, 
amb un import de 9.697.768,98 € , amb un increment del 8,04% respecte les de l'any 
anterior.  
 
Pel que fa als ingressos destaca l'increment, respecte l’any anterior del capítol de taxes 
i altres ingressos (30,37%), el de transferències corrents (12,50%) i el de 
transferències de capital (5,73%).  En referència al capítol de taxes i altres ingressos 
destaca especialment les tres taxes corresponents a prestació de serveis socials, 
teleassistència domiciliària, transport adaptat i servei a domicili, així com la partida de 
subministrament d’energia a la companyia elèctrica PEUSA per la generació d’energia 
de la estació solar ubicada a la EDAR, que a més a més de generar un petit ingrés és 
una eina pedagògica juntament amb la planta depuradora. 
 
Els capítols de transferències, tant corrents com de capital suposen el 94,56 % dels 
ingressos de la corporació, la qual cosa posa de manifest la pobra dotació d’ingressos 
generats per la pròpia corporació (menys de l’1% dels ingressos totals), amb la 
conseqüent dependència dels ingressos finalistes. 
 
Pel que fa a les despeses detalla algunes de les previstes reflectint les seves 
variacions respecte a al pressupost de l’any anterior amb el següent resum: 
 
Del capítol 1, de despeses de personal, s’ha increment d’un 5,83%, el qual és 
conseqüència de l’increment retributiu del 2% de la massa salarial, més un 25% del 
complement específic en les pagues extraordinàries, consolidant en aquestes el 100% 
del complement de destí i el 75% del complement específic. 

  
Del capítol 2, de despeses en bens corrents i serveis, destaca l’increment d'un 15.80%, 
que es concreta en el pressupost i de les quals destaca la Oficina d’informació juvenil, 
la planta de transferència d’Organyà el Pla director comarca de sostenibilitat, el refugi 
supracomarcal d’animals, el centre comarcal de telecomunicacions (CTAP), turisme, 
un nou taller d’ocupació a Montferrer i Castellbò i/o Valls de Valira. 
 
Del capítol 3, de despeses financeres i el capítol 9, de passius financers ressalta el fet 
que l’endeutament a llarg termini és zero i per tant es podrà assolir el previst de 
476.000,00 € i el manteniment de les pòlisses de crèdit concertades. 
 
Del capítol 4, de transferències  corrents, destaca l’increment en un 24,51%, destacant 
el que s’ingressarà a AUGEMA i el servei de transport a la demanada que incorpora el 
transport interurbà. 
 
Del capítol 6, d’inversions reals, amb un increment del 7,41 % en global, destaca les 
obres de ampliació de la seu de la corporació, la millora en l’eficiència energètica de 
l’edifici actual (15.000,00 €) el centre comarcal de serveis socials i l’escorxador 
comarcal d’Oliana, l’adequació cuina central menjadors escolars (vestidors IES), la 
nova depuradora, placa fotovoltaica (PERC) i la planta de biomassa,  el Centre de 



difusió Tecnològica de l’Alt Pirineu i el  programa de l’Alt Urgell en X@rxa i els 
programes de turisme i rutes. 
 
Del capítol 7, transferències de capital, amb un increment d’un 2.05 %, destaca les 
importants transferències pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i el Pla 
d’inversions municipals de la Diputació. 
  
En fa una anàlisi global manifestat que és un any d’impàs i consolidació de projectes 
a punt de finalitzar que alhora vol deixar previsions futures a l’espera de les 
eleccions properes per tal que sigui qui sigui qui hi hagi al govern del Consell tingui 
dotacions pressupostàries per treballar. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i diu que després de 4 anys i 
estant al final de legislatura no fer un pressupost que sigui d’impàs i de consolidació, 
sinó que hauria de ser un pressupost de tancament. Quan es va a unes eleccions es 
fa un programa electoral, però pels Consells Comarcal i per les Diputació, que son 
d’elecció indirecte, no es fa un programa concret, tot i així s’han de fer coses i això 
pot marcar el primer anys de govern. Hi ha projectes que en 4 anys és poc temps 
per fer-los, però n’hi ha d’altres que es poden acabar en aquest temps, i per tant el 
aquest pressupost no pot ser d’impàs sinó de cloenda.  
 
Per fer evident aquest fet exposa tres actuacions en les que s’ha demostrat que no 
ha funcionat bé la gestió : En primer lloc destaca que la inversió programada de fa 3 
anys per a l’ampliació de la seu del Consell Comarcal. Es van consignar 300.000,00 
€  al pressupost del 2004, i així fins al 2006, i en aquest temps només s’ha fet un 
concurs i encara no es té ni el projecte executiu. Tot i així s’han anat incrementant 
les partides, que van ser de fins a 750.000,00 € i ara sembla que arribarem als 
900.000,00 €, i per tant si en tres anys només s’ha fet el concurs pel projecte i 
encara no hi ha ni l’executiu s’ha de qualificar la gestió de suspens. En segon lloc 
destaca la inversió consignada pel refugi d’animals, ressaltant que la idea no és 
dolenta però la seva execució i gestió ha estat molt lenta. Reconeix que hi ha hagut 
problemes amb l’execució a última hora, però posa de relleu que encara no se sap 
com es gestionarà ni les quotes a pagar. En tercer lloc destaca que el projecte de 
l’Alt Urgell en Xarxa, tot i ser bona idea, s’han fet les coses a “corre-cuita” i posa per 
exemple l’adjudicació del projecte de remodelació del CTAP a l’edifici de les Monges 
per part de l’Ajuntament de la Seu i que a dia d’avui encara no s’ha obert. Tot i que 
la creació d’aquest servei és positiu han passat tres anys i encara no s’ha obert 
essent un projecte que venia de l’altre legislatura i per tant també s’ha de suspendre 
en aquest punt. 
 
En altres temes pressupostaris també es veu que es ve d’altres anys arrossegant 
despeses com el programa d’educació ambiental que ara es Pla director comarcal 
de sostenibilitat dotat amb 30.000,00 € i que no s’ha començat,  la planta de 
transferència d’Organyà i la planta de biomassa. 
 
Continua fent referència a la necessitat que es financin més coses amb fons propis 
doncs només es destinen 11.000,00 € de fons propis a finançar inversions. 
 
També fa referència a la inversió a la cuina central que es va fer i posa de relleu que 
gràcies a què des del seu grup es va parar la inversió a l’escola de l’Albert Vives 
 



Pel que fa a la inversió prevista per fer l’ampliació de l’escorxador d’Oliana per xais 
manifesta que també hi ha altres animals amb problemes. Creu poc seriós que el 
100 % de la inversió sigui d’aportació pública i diu que hi hauria d’haver inversió 
privada i per altre banda destinar una part de la inversió a la comercialització doncs 
l’escorxador sol no és la solució, sinó que s’ha de crear marca i qualitat. 
 
Troben a faltar també mes diners per incrementar l’assistència als municipis, doncs 
els treballadors son els mateixos i els alcaldes necessiten més suport i si tinguessin 
més assessorament millor. 
 
Troben a faltar també que es facin estudis exhaustius sobre les captacions d’aigua 
doncs no hi ha dades sobre la taula.  
 
Pel que fa noves tecnologies encara falten més inversions doncs segueixen havent-
hi llocs sense cobertura de telèfon mòbil, de TV. 
 
Remarca que s’ha estat un any sense cobrir una plaça d’aparellador, que hi ha 
hagut un increment de les partides de tècnics perquè no era suficient, i que per altre 
banda es troba a faltar la voluntat d’incrementar despesa en promoció econòmica 
que es podria aprofitar més subvencions d’AODL. Demana Pla d’ocupació de 
Montferrer i Valls de Valira i proposa que els diners que es dediquen als assessors 
es  destinin a serveis més tècnics i jurídics. 
 
Pel que fa a les millores de la part de serveis socials s’ha de dir que son partides 
que venen dels Departaments de la Generalitat i que per tant no és del Consell 
l’impuls sinó del Govern de la Generalitat. 
 
Manifesta que el pressupost d’aquest any hauria de ser per acabar projectes i s’està 
en fase inicial i el 2007 és un any electoral i per tant qualifica el pressupost de 
suspens. 
 
El Sr. Brescó respon que dels tres projectes que ha destacat pel que fa al refugi 
d’animals està l’obra pràcticament acabada i que avui es nomena una comissió 
político-tècnica per veure com s’ha de gestionar i concretar si es l’empresa pública o 
alguna altre sistema. El que s’ha pressupostat és una segona fase en la que s’ha de 
preveure el funcionament així com una possible subvenció de la Diputació per al 
manteniment. 
 
Pel que fa a l’edifici seu del Consell Comarcal el Sr. Brescó manifesta que es pot 
suspendre o no, però perquè no s’hagi treballat sinó que pel projecte d’edifici s’ha 
hagut de tramitar un PEMU (Pla especial i per altre la despesa s’ha disparat fins a 
1.500.000 €. Per afrontar aquesta inversió el Consell disposa de la de certa 
capacitat inversora però al llarg de l’any s’hauran de buscar més subvencions. 
 
En referència al CTAP posa de relleu que la inversió existeix i està acabat el Centre 
i que a partir d’ara s’hi ha de traslladar el Telecentre comarcal i instal·lacions 
municipals. 
 
En referència al pla de sostenibilitat no s’ha obtingut les subvencions que s’han 
demanat però els estudis sobre els boscos estan fets i ara s’està fent l’estudi per 
aprofitament sempre tenint en compte que s’ha de fer des d’un punt de vista 
silvícola, doncs sempre que es parlar de biomassa es vol fer tenint en compte que 



és d’aprofitament silvícola. Es un projecte molt ambiciós que implica a tota la 
comarca i no hi ha tants professionals que ens puguin fer el suport necessari perquè 
l’experiència en aquests temes aquí és poca. S’ha assistit a un seminari al Centre 
Tecnològic Forestal de Solsona on s’exposaven experiències per part de tècnics 
finlandesos. La Generalitat té clar que s’ha de fer i s’està treballant conjuntament 
però porta el seu temps. Es vol plantejar per tota la comarca i per tant la solució 
global encara no és clara. 
 
Pel que fa a la inversió a la cuina central a què s’ha referent fa esment que tot i que 
funciona és una infraestructura petita i vol felicitar als treballadors que malgrat això 
estant tirant endavant la feina. 
 
Manifesta que és un any de finalització però també d’impàs per poder deixar 
endegats nous projectes, tant per si repeteix l’equip de govern com per si n’arriba un 
altre. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i anuncia el vot en contra dels membres del seu grup, i 
posa de relleu que es podria repetir el debat del pressupost de cada any pel que fa a 
la continuïtat, remarcant que troben a falta la finalització de projectes. 
 
ACORD 
 
Vist el pressupost presentat i discutit, 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Governació i Finances de 4 i 
14 de desembre d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 
5001990, de 20 de abril, pel que es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
39/1988. 
 
Amb els vots a favor dels 10 membres presents corporatius dels grups de CiU i ERC 
i els vots en contra dels 6 consellers del grup del PSC-Progrés, s’acorda,  
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2007, 
integrat per: 
 
A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de 
despeses: 
 
ESTAT D'INGRESSOS  Import € 
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos) 47.726,34
CAPITOL 4 (Transferències corrents) 3.912.330,26
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials) 3.000,00
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 5.258.312,38
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00
CAPITOL 9 (Passius financers) 476.400,00
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 9.697.768,98
    
ESTAT DE DESPESES  Import € 
CAPITOL 1 (Despeses de personal) 1.481.522,57



CAPITOL 2 (Despeses en bens corrents i 
serveis) 1.972.459,91
CAPITOL 3 (Despeses financeres) 3.000,00
CAPITOL 4 (Transferències corrents)  495.074,12
CAPITOL 6 (Inversions reals) 3.236.817,95
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 2.508.894,43
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00
CAPITOL 9 (Passius financers) 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 9.697.768,98
 
 
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT 
URGELL SA, amb el següent resum :  
 

PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 
  

1. Aportació de capital del Consell Comarcal 0,00€ 
2. Ingressos patrimonials 600,00€ 
3. EDAR – Explotació 171.288,52€ 
4. EDAR - Despeses reposició i millores 51.724,14€ 
5. Gestió menjadors escolars 317.196,65€ 
6. Subvencions diverses cuina central 20.000,00€ 
7. Consell Comarcals – Alt Urgell en X@rxa 35.000,00€ 
8. Terra de dinosaures 6.000,00€ 
9. Contracte de riu Segre 25.000,00€ 
10. Altres 6.000,00€ 

TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 632.809,31€ 

 
PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 

  
1. EDAR – Explotació  171.288,52€ 
2. EDAR – Despeses de reposició i millores 51.724,14€ 
3. Menjadors escolars: 317.196,65€ 
4. Cuina central menjadors escolars 20.000,00€ 
5. Observatori societat informació – Alt Urgell en X@rxa 35.000,00€ 
6. Terra de dinosaures 6.000,00€ 
7. Contracte del riu Segre 25.000,00€ 
6. Participació empreses foment activitats econòmiques 0,00€ 
7. Despeses diverses 6.600,00€ 

TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 632.809,31€ 
 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 
2006. 
 
Tercer. Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del 
personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost 
amb tots els requisits que determinen els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal 



al servei de les entitats locals, aprovat per Decret de la Generalitat núm. 214/1990, de 
30 de juliol. 
 
Quart. Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que 
estableix l'article 150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en relació amb l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
el benentès que, de no produir-se reclamacions, el pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte de prosseguir 
els tràmits establerts als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè. Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la 
corporació i trametre'n una còpia certificada a la Subdirección General de la Función 
Pública Local del Ministerio para las Administraciones Públicas, i a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat. 
 
Sisè. Delegar les competències per a l’aprovació dels següents expedients a la 
Comissió de Govern, tal i com ja es recull a les bases d’execució del pressupost: 
 
- Transferències de crèdit que no siguin competència del Ple 
- Ampliacions de crèdit 
- Generació de crèdit 
- Incorporació de romanents de crèdit 
 
 
4. MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL: TELEASSISTÈNCIA 

Núm. expd. IN152006ORD 
Presenta el punt el Sr. Porta, gerent. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i anuncia el vot a favor del grup del PSC-Progrés alhora 
que pregunta si abans de fer una pròrroga automàtica s’ha demanat pressupost a 
altres entitats, ja que a altres llocs és més barat. 
 
El Sr. Porta respon  que el moment inicial Creu Roja va fer la proposta més barata i 
comptava amb l’afegit de la implicació de la delegació de la Seu d’Urgell, però que si 
es proposa de mirar més ofertes no hi ha cap problema. 
 
ACORD 
 
La Comissió de Governació i Finances del dia 14 de desembre va informar 
favorablement l'aprovació de la modificació de la ordenança fiscal núm. 4 que 
estableix el cobrament de la taxa per la prestació del servei de teleassistència amb 
un increment corresponent a l’IPC previst per a finals d’any d’un 2’5 % i una 
repercussió sobre el cost del servei de 2,1 %. 
 
Per tal de poder adequar el cost del servei amb l’augment que es produirà per part 
de l’entitat prestadora del servei (Creu Roja) i per tal de diferenciar el preu del servei 
bàsic del servei ampliat s’ha elaborat la següent proposta: 
 

Servei bàsic  11,29 € 
Servei ampliat 18,00 € 



Atès el disposat a l'art. 17.1 del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i constant l’informe 
d’intervenció amb l’estudi de costos corresponent. 
 
Per unanimitat amb els vots a favor dels 16 membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, Taxa pel 
servei de teleassistència domiciliaria, i les tarifes que queden fixades en les quanties 
que s'expressen en el text de les ordenances que resten incorporades a l'expedient. 
 
Segon. Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
taulell d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi 
al·legacions. Cas que no se'n presentin es consideraran definitivament aprovats. 
 
 
5. CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT PER EDUCACIÓ VIÀRIA 

Núm. exp. CV-38/2006-CON 
 
El Servei Català de Trànsit ha fet arribar una proposta de conveni per dur a terme 
accions que complementin l’educació per a la mobilitat segura impartida a l’alumnat 
dels centres escolars de la comarca durant el curs escolar 2006/2007. 
 
Convenis d’aquest tipus i per la mateixa finalitat s’han signat altres anys i les accions 
que se n‘han derivat han estat valorades positivament pels professionals de 
l’educació. 
 
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 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en 
matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica. 
 
Segon. Facultar especialment el president del Consell Comarcal per signar aquest 
conveni i fer aquelles accions que duguin a bon terme aquest acord. 
 
Tercer. Trametre certificat d’aquest acord al Servei Català de Trànsit per a la seva 
deguda constància. 
 

ÀREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

 
6. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE PER 
L’OFICINA D’HABITATGE, 2007                 
Núm. exp. CV-35/2006-GEN 
 
En data 13 de novembre s’ha dictat el Decret de presidència 101/2006 sobre la 
sol·licitud de pròrroga del Conveni per l’Oficina Comarcal d’Habitatge, any 2007, el 
tenor literal del qual és el següent: 
 



El Ple de 8 de juny de 2006 va aprovar el 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. 
 
El pacte vuitè de l’esmentat conveni preveu la possibilitat de sol·licitar pròrroga del 
mateix per a l’any 2007 dins el mes de novembre d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Sol·licitar pròrroga al Conveni amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge per al manteniment de l’oficina d’Habitatge per a l’any 2007 per a les 
tasques d’assessorament i gestió en matèria de política d’habitatge, amb el 
manteniment de l’aportació econòmica. 
 
Segon. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
ratificar-lo. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L’ESCORXADOR D’OLIANA 

Núm. exp. AP-08/2006-PRO 
 
El gerent explica el contingut i intencions del projecte. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i demana si els tècnics han fet una valoració del projecte. 
 
El president explica que el projecte respon  la necessitat d’adequar-lo a la normativa 
europea. En principi es van tenir converses amb tècnics de la comarca però s’ha 
hagut d’anar a buscar un enginyeria especialitzada. S’ha optat per un escorxador de 
baixa capacitat que manté la matança tradicional per tal que es pugi donar una 
major qualitat en la comercialització a la pròpia comarca. Hi ha dos ramaders 
ecològics que hi estan molt interessats. 
 
El Sr. Mas pregunta si va més adreçat a carnissers o a ramaders, doncs també s’ha 
de tenir en compte que s’ha d’ajudar als ramaders que son els productors i els que 
es troba més a faltar una ajuda. 
 
 
ACORD: 
 
Dins les obres a fer l’any 2007 en el marc de les infraestructures sol·licitades al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques hi consta la remodelació de 
l’antic escorxador d’Oliana per tal que pugui continuar el seu funcionament com a 
escorxador de tipus tradicional. 
 
Als efectes de poder fer les obres es va encarregar la redacció del projecte 
constructiu bàsic a l’empresa Sergasa, qui l’ha lliurat al Consell Comarcal. 
 



Resta pendent el conveni amb l’Ajuntament d’Oliana per a instrumentar l’execució 
de l’obra. 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projectes d’obres d’adequació tècnico-sanitària d’escorxador 
comarcal d’oví a Oliana per import de 162.752,56 € redactat pel Sr. Pedro Javier 
Garcia Garcés de l’empresa SEGARSA. 
 
Segon. Exposar al públic aquests projectes durant el termini de 30 dies per tal que 
es pugui presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n 
presentin s’entendrà aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell 
d’anuncis comarcals, als respectius ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments al terme municipal del 
qual se situa l’obra per a la seva deguda constància i tramitació de les autoritzacions 
que corresponguin. 
 
 
8. SOL·LICITUD DE SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE LA EDAR DE 
MONTFERRER            Núm. exp. SU-35/2006-GEN 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de 
l'explotació de l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, segons 
consta en escrit comunicat al Consell Comarcal l’any 2006 amb clau AF0600009. 
 
La previsió de despeses fixes (de personal i manteniment) per a l'any 2007 es 
preveuen incrementades en un 3’3% la part d’energia elèctrica, 10% residus sòlids 
més una partida de 50.000,00 € per extracció de fangs, un 2 % de personal i 
manteniment ordinari, representant un increment del 27,25 % de la despesa 
ordinària. La direcció d'explotació continuaria essent del 4 % sobre la suma de les 
anteriors despeses; Resulta així la següent proposta d'explotació per a l'any 2007: 
 

Energia elèctrica 65.349,84
Residus sòlids 54.727,06
Personal 66.756,56
Manteniment ordinari 63.027,41
Direcció d'explotació 7.947,79
TOTAL ORDINARI 257.808,66
Reposició i millores 22.500,00
TOTAL   280.308,66

 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels 16 membres presents acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell com a administració actuant per a l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant 
l'any 2007. 
 



Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament 
d'Explotació de Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 280.308,66 € més 
IVA, segons el desglossament previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a 
administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer per al 2006. 
 
Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es complementi el pressupost 
assignat per l’any 2006 amb el dèficit que es justifiqui durant el mes de gener de 
2007. 
 
Quart. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte 
l’establert al PSARU en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder 
atendre el creixement previst al Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de la 
Seu d’Urgell. 
 
 
9. ENCOMANAR LA GESTIÓ DE LA EDAR DE MONTFERRER A L’EMPRESA 
IAUSA 
 
El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell va acordar, en sessió ordinària celebrada 
el dia 21 de desembre de 1995, gestionar directament el servei d'explotació de 
l'EDAR de Montferrer a través de la societat pública mercantil INICIATIVES ALT 
URGELL, SA i que segueix ferma la voluntat del Consell Comarcal de continuar 
gestionant l'explotació de la dita EDAR i realitzar-la a través de la seva empresa 
pública IAUSA. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per al 2007, amb el pressupost que li sigui atorgat al Consell 
per part del l'ACA i descomptant un 4 % d'aquest en concepte de gestions a realitzar 
pel mateix Consell directament relacionades amb la realització d'aquest servei. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a la societat. 
 
 
10. REFUGI COMARCAL D’ANIMALS: CREACIÓ DE LA COMISSIÓ POLÍTICO-
TÈCNICA D’ESTUDI DE LA FORMA DE GESTIÓ        Núm. exp. SE-ORG-10/2006 
 
El Consell Comarcal ha impulsat la construcció d’un refugi comarcal d’animals per 
tal que tots els ajuntaments de la comarca puguin complir amb les previsions de la 
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 
 
Actualment la infraestructura que ha d’acollir aquesta instal·lació està en fase 
d’acabament i per tant es preveu que el primer semestre del 2007 pugui entrar en 
funcionament. Per tal de poder iniciar aquest funcionament és necessari determinar 
la seva forma de gestió, com a servei públic. 
 
Tenint en compte l’establert a l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, que estableix que els serveis públics locals poden 
gestionar-se de forma directa o indirecta, i als articles 136 i 164 i concordants del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny; 



En resum cal dir que és competència del Ple de la corporació aprovar les formes de 
gestió dels serveis, i per tal d’arribar a la conclusió de quin és tipus de gestió cal 
constituir una comissió político tècnica que estudi les formes de gestió possible i 
elabori la memòria corresponent fent una proposta de regulació i de reglament de 
funcionament així com que s’estudiïn les tarifes i altres aspectes relacionats amb la 
prestació del servei i la relació amb els ajuntaments beneficiaris. 
 
En aquest cas i tenint en compte que la competència originària és municipal caldrà 
prendre’s els acords de delegació de competències corresponents previ a l’inici de 
funcionament de la infraestructura pròpiament dita. 
 
Per unanimitat, amb els vots a favor dels 16 membres presents, s’acorda 
 
Primer. Crear la Comissió político-tècnica per estudiar la forma de prestació del 
servei de refugi d’animals supracomarcal, junt amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i 
el Consell Comarcal de la Cerdanya, de vuit membres, distribuïts de la manera 
següent: 
 
2 membres per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
2 membres pel Consell Comarcal de la Cerdanya  
4 membres pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Designar les següents persones per la part política i per la part tècnica de la 
Comissió esmentada. 
 
 Polítics: Ventura Roca Martí, president del Consell i Jordi Brescó Ruiz, 

vicepresident 
 Tècnics: Godofredo Garcia Grassa, enginyer dels serveis tècnics i Pere 

Porta Colom, gerent. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca i al Consell 
Comarcal de la Cerdanya. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
11.1 CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER CENTRE DE 
TELECOMUNICACIONS DE L’ALT PIRINEU           Núm. exp. CV-04/2005-AJU 
 
El gerent presenta el contingut del Conveni. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas, del grup del PSC-Progrés, i manifesta que troba a faltar una 
coordinació entre les administracions per aquest tema. 
 
El Sr. Porta, gerent, posa de relleu que el Conveni preveu l’existència d’una Comissió 
de Seguiment. 
 
El Sr. Brescó respon que aquest Conveni és un punt de partida, doncs d’entrada la 
infraestructura està preparada per acollir aquest servei i molt més. Un cop funcioni el 
telecentre comarcal a la nova ubicació s’anirà veient com es va desenvolupant, i si hi 
poden haver altres formes de gestionar-lo, ja sigui a partir d’una fundació, una societat 
mercantil o altres.  
 



ACORD 
 
A principi d’any es va començar a plantejar la possibilitat d’unificar el Telecentre 
comarcal i el Centre de Telecomunicacions de l’Alt Pirineu, situat a l’edifici de les 
Monges de l’Ajuntament de la Seu per tal de millorar la prestació de serveis de 
telecomunicacions i similars amb optimització de recursos materials i humans per 
part d’ambdues administracions, així com iniciar l’estudi per establir els mecanismes 
de gestió compartida d’aquest espai tecnològic. 
 
Tenint en compte que el personal afectat ha mostrat la seva conformitat. 
 
Tenint en compte que el Reglament de funcionament d’aquest servei serà el mateix, 
i l’Ordenança Fiscal comarcal vigent serà la mateixa, que s’aplicarà a la nova 
ubicació. 
 
Per unanimitat dels 16 membres corporatius presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a ubicació del 
telecentre comarcal a l’edifici de les Monges en el marc del Centre de 
Telecomunicacions de l’Alt Pirineu. 
 
Segon. Traslladar el Telecentre comarcal a les instal·lacions amb l’assignació 
recursos materials i humans que es consignen i els horaris que hi consten. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
11.2  CSAU: FEDER                                   Núm. exp. CV-33/2006-AJU 
 
ACORD: 
 
En data 30 d’octubre s’ha dictat el Decret de Presidència 92/2006 sobre l’actuació 
confinançada amb fons FEDER, el tenor literal del qual és el següent: 
 
Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a l’actuació confinançada 
amb fons FEDER: Centre de Serveis de l’Alt Urgell. 
 
El Consell Comarcal és ens responsable de la subvenció inclosa al DOCUP objectiu 
2 de les actuacions cofinançades amb fons FEDER per les anualitats 2004/2005 per 
a l’habilitació del Centre de Serveis de l’Alt Urgell. 
 
Inicialment aquest Centre s’havia de situar en una nova construcció adjunta a 
l’edifici seu del Consell Comarcal. 
 
Tenint en compte però noves circumstàncies i la possibilitat que aquest tingui relació 
de proximitat amb el Centre de Tecnologia del Pirineu, 
 
Un cop rebut l’acord de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprovant el conveni i per tal 
de poder avançar en la seva signatura és del tot necessari aprovar el contingut 
d’aquest, 
 
Atenent les facultat d’aquesta Presidència per urgència 



HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni per a l’execució, per altre ens deferent de l’ens local 
responsable, de l’actuació local cofinançada pel FEDER, anualitat 2004/2005 
“CENTRE DE SERVEIS DE L’ALT URGELL”. 
 
Segon. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.  
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva 
ratificació. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda ratificar-lo. 
 
 
12. CONVENI AMB EL CONSORCI PER L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA PER LA CERTIFICACIÓ DIGITAL           Núm. exp. CV-30/2006-GEN 
 
En data 6 de novembre s’ha dictat el Decret de presidència 93/2006 sobre 
certificació digital per administracions, el tenor literal del qual és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 93/2006 
 
Certificació digital per administracions         Núm. exp. CV-30/2006-GEN 
 
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 per a administracions públiques de tal manera que el Consell Comarcal 
podrà fer les funcions de certificador per a signatura digital de l’Agència Catalana de 
Certificació. 
 
Aquesta subvenció en espècies està concedida i comporta l’obligació d’instrumentar 
les relacions corresponents mitjançant un conveni on es fixa el desenvolupament 
dels serveis de certificació digital (SCD) i que comporten que el Consell Comarcal 
haurà de fer la validació i aprovació de les sol·licituds, tramitant la formalització de la 
documentació fins a l’emissió i lliurament del certificat. 
 
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 i 
tenint en compte les facultats d’urgència 
 
HE RESOLT 
 
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 per a administracions públiques. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a l’Agència Catalana de Certificació per a 
la seva constància 
 



Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva 
ratificació. 
 
Sotmesa la proposat a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
ratificar-lo. 
 
 
13. CONVENI AMB DIVERSOS ENS LOCALS PEL PATRIMONI PREINDUSTRIAL 
DE L’AIGUA                                                                         Núm. exp. CV-31/2006-AJU 
 
En data 16 d’octubre s’ha dictat el Decret de presidència 86/2006 sobre 
col·laboració per la posada en valor del patrimoni preindustrial de l’aigua, el tenor 
literal del qual és el següent: 
 
DECRET 86/2006 
 
Arrel del concurs fotogràfic impulsat pels Ajuntaments d’Oden i Tagamanent en 
relació al tema de Pous de Gel i Salines de Muntanya s’ha considerat molt interessat 
promocionar conjuntament aquest tipus de patrimoni per poder-ne fer una major 
difusió i que la qualitat de les tasques sigui el millor possible. 
 
Per tal d’instrumentar la relació entre tots els organismes i administracions 
interessades es proposa la signatura d’un conveni marc de col·laboració per a la 
posada en valor del patrimoni preindustrial de l’aigua, que inclourà els pous de gel i 
alhora es podrà estendre a altres infraestructures i instal·lacions vinculades amb 
l’aigua com a objecte de consum en concret com a gel o la sal. 
 
Un dels objectius serà impulsa la inversió per a la rehabilitació i millora de les 
infraestructures i per altre banda es vol impulsar la creació d’una xarxa temàtica 
d’àmbit europeu. 
 
Es preveu la creació d’una comissió de seguiment que s’encarregarà de coordinar 
els diferents projectes de inversió que es proposin des dels ens signataris. 
 
Atenent les facultat d’aquesta presidència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració per a la posada en valor del 
patrimoni preindustrial de l’aigua amb els ajuntaments de ajuntaments de L’Ametlla 
del Vallès (Vallès Oriental-Catalunya), Ares del Maestre (Alt Maestrat, País 
Valencià), Baix Pallars (Pallars Sobirà-Catalunya), Odèn (Solsonès-Catalunya), Sant 
Quirze Safaja (Vallès Oriental-Catalunya), Solsona (Solsonès-Catalunya) i 
Tagamanent (Vallès Oriental-Catalunya), l’ASER du Centre-Var (França), 
l’Associació Catalana de Lleure Formatiu i la Fundació Universitària Martí l’Humà de 
la Garriga. 
 
Segon. Notificar aquest decret a les parts signatàries  
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva 
ratificació. 
 



Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
ratificar-lo 
 
 
14. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCALS 
 
14.1. ESGLÉSIA DE SANT ROMÀ DE SISQUER     Exp. Núm. BCIL 03/2006 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Romà de Sisquer. 
 
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 es tracta d’un temple romànic amb una certa qualitat 
constructiva, el qual hauria format part de l’aparell defensiu del castell de Sant Romà 
de la Vansa, així com l’existència d’un interessant programa de pintura mural al seu 
interior. 
 
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 Romà de la Vansa. 
 
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 la Vansa i Fórnols i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
14.2. ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE SORRIBES    Exp. Núm. BCIL 04/2006 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Martí de Sorribes. 
 
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 es tracta d’un temple de dimensions considerables, 
que funciona com a església parroquial des del segle XVI com a mínim i que, dins 
de l’actual obra barroca amaga part de la primitiva obra romànica, aspecte que és 
molt representatiu del procés de renovació dels antics temples medievals de la 
comarca de l’Alt Urgell durant els segles XVIII i XIX. 
 



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 Sorribes. 
 
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 la Vansa i Fórnols i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
14.3 ESGLÉSIA DE SANT PERE DE LA VANSA    Exp. Núm. BCIL 05/2006 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Pere de la Vansa. 
 
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 es tracta d’un temple romànic amb una sèrie de 
modificacions, representatives de l’evolució arquitectònica dels antics temples 
medievals en els segles de l’edat moderna, així com el fet que fos església 
parroquial fins cap a finals de l’edat mitjana i la seva condició de referent paisatgístic 
dins de la vall de la Vansa. 
 
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 Pere de la Vansa. 
 
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 la Vansa i Fórnols i al Bisbat d’Urgell. 
 
 



14.4. ESGLÉSIA DE SANT SALVADOR D’ADRAEN   Exp. Núm. BCIL 07/2006 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Salvador d’Adraen. 
 
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 es tracta d’una singular plasmació arquitectònica de 
la devoció popular en terres de l’Alt Urgell que testimonieja la realitat 
socioeconòmica del trasllat estacional del bestiar cap a les terres altes del terme 
durant el període estival, així com els seus valors paisatgístics intrínsecs. 
 
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 d’Adraen. 
 
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 la Vansa i Fórnols i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
14.5 ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA DE LES ANOVES   Exp. Núm. BCIL 08/2006 
 
L'Ajuntament d’Oliana ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Santa Eulàlia de les Anoves. 
 
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 tractar-se d’una realització de l’arquitectura romànica 
en la plenitud del segle XII, de la qual destaca el seu potent campanar d’espadanya, 
així com el fet d’haver reunit les atribucions d’església parroquial fins ben avançat el 
segle XIX. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 



Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de santa Eulàlia de les Anoves. 
 
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 d’Oliana i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
14.6 ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LA CLUA  Exp. Núm. BCIL 09/2006 
 
L'Ajuntament de Bassella ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Martí de la Clua. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Ressalta de l’informe el fet que l’església preserva de forma íntegra tots els valors 
de la sòbria arquitectura romànica que es construïa en espais rurals durant els 
segles XI i XII, reduïda gairebé a la puresa de la línia arquitectònica, així com la 
seva qualitat de testimoniatge de la pervivència d’edificacions d’època anterior. 
 
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 la Clua. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Bassella i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
14.7 ESGLÉSIA DE SANT SERNI DE LA SALSA    Exp. Núm. BCIL 10/2006 
 
L'Ajuntament de Bassella ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Serni de la Salsa. 
 
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 del present informe el fet que es tracta d’un temple erigit sota les directrius 
estilístiques de l'arquitectura romànica amb una sèrie d'afegitons i retocs d’època 
moderna que no alteren substancialment la percepció unitària de l'església però que 
enriqueixen la seva història constructiva, així com el fet que fou temple parroquial 
fins al segle XIX.  
 
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 Serni de la Salsa. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Bassella i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
14.8 ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL D’ANSAMORA   Exp. Núm. BCIL 11/2006 
 
L'Ajuntament de Bassella ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Sant Miquel d’Ansamora. 
 
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 del present informe el fet que es tracta de l’única església pre-romànica 
que es manté dempeus dins de la comarca de l’Alt Urgell i, al mateix temps, i per 
aquest motiu, es pot definir com la construcció eclesiàstica més antiga que es 
conserva a la comarca per sobre de la cota zero. 
 
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 d’Ansamora. 
 



Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Bassella i al Bisbat d’Urgell. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
15. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL: COORDINACIÓ 
SERVEIS SOCIALS                   Exp. Núm. CV-37/2006-AJU 
 
El Sr. Porta, gerent, explica el contingut del conveni per a fixar les relacions amb 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell pel que fa a la coordinadora de serveis socials de forma 
temporal. 
 
El Sr. Mas fa una reflexió en el sentit que es vigili  que les hores que aquesta persona 
treballi per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell no quedi desatès el servei comarcal. 
 
ACORD 
 
El Consell Comarcal aporta la coordinació dels serveis socials a nivell comarcal, que es 
personifica en la Sra. Dolors Farràs, que ostenta el càrrec de coordinadora de Serveis 
Socials. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell dins el servei socials també té creada la figura de 
coordinador de serveis socials. En aquests moments la persona responsable es troba 
en situació de excedència i és necessari que es continuïn desenvolupant les tasques 
que duia a terme. 
 
Tenint en compte per una banda la possibilitat que es coordinin els dos serveis per la 
mateixa persona i per altre banda la temporalitat de la situació i mostrada la conformitat 
per part del personal del Consell Comarcal. 
 
Atès el disposat a l’article 150 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. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la coordinació 
temporal dels serveis socials. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell junt amb còpia 
del conveni perquè pugui aprovar-lo. 
 
 
16. CONVENI AMB EL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGUÍSTICA PER UN 
CURS DE CATALÀ PER A IMMIGRANTS             Núm. exp. CV-32/2006-CON 
 
En data 26 d’octubre s’ha dictat el Decret de presidència 90/2006 per establir un 
conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per fer un curs de català per 
immigrants a Montferrer. 



DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 90/2006       Núm. exp.: CV-32/2006-CON 

 
Conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística pel curs de català per 
immigrants a Montferrer 
 
Arrel de la subvenció atorgada per la Secretari General per a la Immigració s’han de 
realitzar les diferents accions que en la sol·licitud es preveien, entre elles els cursos 
de català per immigrants. 
 
Un cop fetes les preinscripcions corresponents s’ha detectat que al municipi de 
Montferrer i Castellbò hi ha sol·licitud suficients per a fer un curs. 
 
Atenent les facultat d’aquesta Presidència per urgència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el conveni marc de col·laboració amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística per al desenvolupament de programes i actuacions 
d’acolliment lingüístic i poder fer un curs de català per immigrants al municipi de 
Montferrrer. 
 
Segon. Notificar aquest decret al Consorci.  
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva 
ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda 
ratificar-lo. 
 
 
17. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENT DE LA COMARCA PEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT I TÈCNIC COMPARTIT                 Núm. exp. CV-36/2006-AJU 
 
Del Conveni signat amb la Secretaria General de Joventut del Departament de la 
Presidència se’n desprèn la necessitat d’establir convenis amb els ajuntaments de la 
comarca que disposin de plans locals de joventut poder executar i finançar les 
actuacions sobre el projecte de tècnic compartit que en ell es preveu. 
 
En aquests sentits els ajuntaments d’Oliana i Organyà desenvolupen els plans locals 
de forma individual i els ajuntaments d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera de 
l’Urgellet i Valls de Valira han fet una sol·licitud conjunta sota la forma de Mancomunitat 
específica per implantar les seus plans locals i per a disposar del tècnic de joventut 
compartit. 
 
La contractació del tècnic compartir és responsabilitat del Consell Comarcal i les 
despeses corresponents s’han de distribuir entre tots els ens. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els 
articles 137 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
 



Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el model de Conveni a signar amb els ajuntaments que consten i pels 
imports següents : 
 

Ens local Quota 
Ajuntament d’Oliana 3.000,00 € 
Ajuntament de Peramola 1.300,00 € 
Ajuntament de Coll de Nargó 2.600,00 € 
Ajuntament d’Organyà 2.600,00 € 
Mancomunitat d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, 
Ribera de l’Urgellet i Valls de Valira. 

2.600,00 € 

Consell Comarcal 10.400,00 € 
 
Segon. Trametre aquest acord als ajuntaments signataris del Conveni per tal que 
puguin procedir a la seva signatura. 
 
 
18.  ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER AL 
CURS 2005/2006                       Núm. exp. CV-34/2006-GEN 
 
En data 13 de novembre s’ha dictat el Decret de presidència 100/2006 per l’addenda 
al Conveni amb el Departament d’Educació, el tenor literal del qual és el següent: 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 100/2006         Núm. exp.: CV-34/2006-GEN 

Addenda conveni Departament d’Educació 2005-2006 
 
La Direcció General de Centres Educatius del Departament d’Educació ha tramès 
proposta d’addenda de regularització econòmica per tal de liquidar definitivament la 
despesa del curs 2005-2006. 
 
Donada la urgència en la signatura d’aquesta, i no estant prevista la realització de 
cap Ple fins el dia 21 de desembre de 2006. 
 
Atès el disposat a l’article13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar l’addenda de regularització econòmica al Conveni amb el 
Departament d’Ensenyament per tal de liquidar la despesa econòmica del curs 
2005/06, per import de quaranta-tres mil nou cents trenta-quatre euros amb un 
cèntim (43.934,01 €) 
 
Segon. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
ratificar-lo 
 
 
 
 



19. MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
D’AJUT A DOMICILI                        Núm. exp. BA-04/2006-SS 
 
Per tal d’adaptar els barems aprovats per a la concessió del ajuts a domicili es fa del 
tot necessari establir un nou marc per a l’atorgament de subvencions als beneficiaris 
del servei, donat que la última modificació es va fer l’any 2003. 
 
Tenint en compte que el servei d’atenció domiciliària com un conjunt organitzat i 
coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la persona i/o família dirigides a 
proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquells qui tenen 
dificultats de desenvolupament, o d’integració social, o manca d’autonomia personal. 
 
Vista la proposta, informada favorablement per la Comissió de Promoció, Cultura i 
Serveis que recull la redefinició dels objectius del servei d’ajut a domicili, els nous 
criteris i els barems de priorització i econòmics que s’han de tenir en compte. 
 
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 presents s’acorda : 
 
Primer. Aprovar les bases i els criteris d’accés per a l’atorgament de subvencions al 
servei d’ajut a domicili. 
 
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. 
 
 
20. MOCIÓ DEL PSC-PROGRÉS SOBRE ESCOLA BRESOL INTERMUNICIPAL A 
L’ANTIGA ESCOLA D’ARFA 
 
Amb caràcter previ a la presentació de la proposta d’acord, el president demana al 
portaveu del grup del PSC-Progrés que tingui a bé retirar aquest punt de l’ordre del 
dia atès que l’alcalde de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet s’ha pronunciat sobre la 
possibilitat de fer la guarderia que s’indica i tenint en compte també que ja s’està en 
converses amb els ajuntaments, i per tal de no envair competències municipal atès 
que es parla d’una infraestructura concreta. 
 
El Sr. Mas manifesta que el seu grup no vol retirar el punt de l’ordre del dia i que no 
hi ha cap voluntat de faltar al respecte a les competències municipals de cap 
ajuntament ni d’anar en contra de res sinó que es pretén optimitzar l’ús d’un espai 
públic. Alhora manifesta que si el propi municipi ja està treballant en el tema molt 
millor, però anant molt ràpid podria obrir una guarderia el curs 2007/2008, i de la 
manera que es pot plantejar ara es pot fer abans ja que creuen que hi hauria 
demanada i el Departament d’Educació hi estaria d’acord. Si a més hi a demanada 
per fer la de Montferrer doncs millor. Exposa que el nombre de naixements a 
l’Hospital de la Seu d’Urgell s’ha triplicat i per tant es necessitarà més oferta i de 
més qualitat, sobretot per evitar els pisos privats que fan de llar d’infants. Amb la 
presentació de la moció no hi ha voluntat de faltar doncs aquesta és una moció que 
es fa al Consell Comarcal i és una proposta molt suau ja que l’important fora una 



reconversió que no costaria gaires diners. Pel que fa al funcionament de la llar per 
pagar als professional amb les quotes es podria fer. A continuació fa un resum de la 
proposta i llegeix el text de la proposta d’acord. 
 
Pren la paraula el president i explica que al pressupost del Consell Comarcal per a 
l’any 2007 es recull una partida pressupostària sense dotació per guarderia 
comarcal i per tant des d’aquesta perspectiva es pot donar suport als alcaldes que 
vulguin tirar endavant aquesta iniciativa. Per respecte a les competències municipals 
torna a demanar al Sr. Mas com a portaveu del grup del PSC-Progrés que retiri la 
moció, anunciant que cas que no la retiri el vot del grup de CiU serà en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó pel grup d’ERC i manifesta que la moció està 
relativament ben expressada perquè diu i no diu. Posa de manifest que li sobta que 
després del dia 4 de desembre, que va tenir lloc que reunió de la Comissió 
informativa de Governació i Finances per parlar del Pressupost de l’exercici 2007 on 
es va parlar d’aquesta partida, es presenti la moció el dia 7 del mateix mes. Pel que 
fa a l’espai de l’escola d’Arfa que ara per ara és un espai en desús, manifesta que 
és l’ajuntament qui ha de decidir què s’hi pot fer, i si el Departament d’Educació ho 
veu bé millor. Manifesta que no es pot dir que les obres costaran poc perquè una 
adaptació per a llar d’infants és cara i relativament important. Pel que fa al 
finançament del funcionament d’una llar d’infants dir que ho pagaran els pares no és 
tant fàcil i posa l’exemple de la Seu d’Urgell on els costos es financen per terços 
entre els pares, l’Ajuntament i la Generalitat. Així mateix afegeix per acabar que si 
l’alcalde del municipi s’ha manifestat en contra, pel respecte que això mereix i per la 
forma en què s’ha portat aquest tema, el grup d’ERC votarà en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que vol fer una reflexió mes abans de passar 
a la votació en el sentit que pel finançament del funcionament el Consell Comarcal 
hi pot aportar fons propis doncs té diners per fer-ho, i indica la xifra el 60.000,00 €, a 
la qual s’hi sumaria la subvenció del Departament per cada infant mes les quotes 
dels pares que arribarien al terç que s’ha dit abans, i per tant el motiu de rebuig no 
pot ser una qüestió econòmica. Manifesta que pel que fa a aquest tema s’ha fet un 
debat previ que no tocava. Pel que fa al fet que se’n va parlar a la Comissió 
Informativa del 4 de desembre és una cosa clara. Explica que a partir d’allà ell va fer 
una gestió per telèfon i que des del Departament d’Educació van manifestar que no 
volen tenir espais educatius tancats perquè hi ha una inversió d’escola nova 
tancada. Exposa que ells creuen que la demanda que hi hauria dona per fer la 
reconversió. Posa de relleu que aquesta moció pretén sumar esforços per arribar a 
tenir una guarderia comarcal i que el que es demana és que s’iniciïn converses, i 
que el que ha passat és que se n’ha parlat abans al Consell d’Alcaldes i encara no 
tocava, demana respecte per les formes i el procediment. 
 
El president respon que les converses amb els alcaldes de Montferrer, Ribera 
d’Urgellet i Valls d’Aguilar fa dies que han començat. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i posa de relleu que el debat previ la provocat el Sr. 
Mas al portar el tema a la premsa, i per tant és normal que l’alcalde de Ribera 
d’Urgellet es pronuncií perquè ha conegut la proposta a partir de les noticies del 
diari. Un cop l’alcalde mes implicat s’ha manifestat continuar amb aquest moció no 
treu cap a res. Manifesta que qui ha anat a la premsa i no ha telefonat a l’alcalde no 
ha estat ningú de l’equip de govern comarcal. 
 



El Sr. Mas manifesta que aquest plantejament és un error de l’equip de govern, i per 
tant ell ara fa una proposta ja que quan s’està a la oposició es fa així. 
 
ACORD: text literal de la moció. 
 
ESCOLA BRESSOL COMARCAL 
 
El grup del PSC-Progrés al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a través del seu 
portaveu, Jordi Mas i Ortega, i a l’empara del previst en el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta la 
següent moció, per al seu debat i votació en el plenari: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que a la comarca de l’Alt Urgell només hi ha oferta pública de places de llar 
d’infants a Oliana, Organyà i a la Seu d’Urgell, quedant tota la zona centre de la 
comarca (Montferrer, Ribera d’Urgellet, Valls d’Aguilar...) sense cobertura d’aquest 
servei. 
 
Atès que a tota la comarca hi ha una demanda creixent de places de llar d’infants 
que actualment no es pot cobrir en la seva totalitat. 
 
Atesa la petició formulada per diferents alcaldes de crear una escola bressol d’abast 
intermunicipal. 
 
Atesa la manca de places públiques ha provocat que proliferin espais no reglats a la 
nostra comarca i principalment a la Seu d’Urgell. 
 
Atès que la creació de llar d’infants a zones rurals pot ajudar a assegurar la 
continuïtat de les nostres escoles rurals, actualment en crisi. 
 
Atès que l’escola se Sant Serni d’Arfa, del municipi de Ribera d’Urgellet, roman 
tancada per insuficiència d’inscripcions d’alumnes d’educació infantil i primària. 
 
Atès que és preferible que cap espai educatiu públic estigui inutilitzat i que, per tant, 
cal buscar activitats alternatives per a que l’espai no romangui tancat. 
 
Atès que els Serveis d’Educació de la Generalitat han manifestat total predisposició 
a canviar l’ús del CEIP Sant Serni d’Arfa. 
 
Atès que adequar l’escola d’Arfa per a la funció d’escola bressol suposa un cost 
econòmic molt baix. 
 
Per tot el que hem exposat, el grup del PSC-Progrés al Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell proposa al plenari de la institució l’aprovació de la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
U. Impulsar, des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, converses amb els alcaldes de 
Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbò, Valls d’Aguilar i dels municipis que així es 
consideri convenient per explorar la possibilitat de canviar l’ús del CEIP Sant Serni 
d’Arfa, per tal de reconvertir aquest equipament en una escola bressol intermunicipal 



que doni cobertura a les demandes de plaça de llar d’infants del centre de la 
comarca. 
 
Dos. Facilitar la proposta d’acord, si els alcaldes implicats així ho aproven, al 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació amb els 10 vots en contra dels membres dels grups 
de CiU i ERC i els vots a favor del 6 membres del grup del PSC-Progrés es rebutja 
la moció presentada. 
 
21. DONAR COMPTE DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA 
 
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. 79 al 114 de 2006, compresos entre els dies 28 de juliol i la data 

d'avui. 
 Resolucions: núm. 26 a la 40 de 2006, compreses entre els dies 28 de juliol 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: 
 
 
22. CONVENI AMB L’ICAEN PROJECTE SOBRE BIOMASA 

Núm. exp. CV-39/2006-GEN 
 
L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha fet arribar una proposta de conveni per a 
l’activació conjunta d’un projecte d’aprofitament energètic de biomassa forestal a la 
comarca. 
 
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 16  membres corporatius 
presents, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’ICAEN. 
 
Segon. Facultar especialment al president del Consell Comarcal per signar aquest 
conveni i fer aquelles accions que duguin a bon terme aquest acord. 
 
Tercer. Trametre certificat d’aquest acord a l’ICAEN per a la seva deguda 
constància. 
 
 
 
 
 



23. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa que l’ACM ha demanar les adreces de correu electrònic dels 
conseller per fer-ne us i per publicar-les a la seva pàgina web. Es comunica als 
conseller per tal que si algun d’ells ho autoritza es puguin passar les dades, cas 
contrari no es donaran. 
 
El president informa de la mort del Sr. Antoni Céspedes que fou alcalde de 
l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i membre del Consell Comarcal de Muntanya i 
proposa fer extensiu el condol als seus familiars. 
 
 
24. PRECS I PREGUNTES 
 
S’obre el tron de precs i preguntes. 
 
Demana la paraula el Sr. Dòria i referent a la moció presentada pel grup del PSC-
Progrés, en tant que veí d’Arfa i regidor de l’Ajuntament de Ribera de l’Urgellet i per 
tal que no es pugui donar lloc a més malentesos manifesta que li sembla molt poc 
adequada i més tenint en compte que s’està fent un projecte de guarderia al Pla de 
Sant Tirs perquè hi havia demanda. Posa de relleu que fer una guarderia és més 
complicat del què sembla i a tothom li agradaria que n’hi hagués mes però no és 
responsable fer les coses així. Fer barallar la gent dins del municipi no sembla el 
més raonable. Precisament l’Ajuntament de Ribera de l’Urgellet va plantejar fer-la al 
Pla per garantir la continuïtat de l’escola. Pel que fa a l’escola d’Arfa explica que 
s’ha tancat perquè la gent no hi ha matriculat als nens i no perquè no hi hagi nens a 
Arfa. El que fora més positiu és que s’apostés per reintentar obrir l’escola d’Arfa com 
a CEIP (escola  de primària)  
 
Demana la paraula el Sr. Mas per matisar que la moció ja diu que s’ha tancat per 
manca de nens inscrits. El seu plantejament anava encarat a obrir una guarderia 
ràpid perquè podés funcionar abans de final de crus sense cap cost. Manifesta que 
no s’ha presentat la moció per crear cap conflicte i que potser no s’ha explicat bé. 
 
Essent  present l’alcalde de Ribera d’Urgellet, Sr. Antoni Capdevila, demana la 
paraula. Pregunta al Sr. Mas amb qui ha parlat del Departament d’Educació perquè 
la intenció de l’Ajuntament és intentar que es torni a obrir l’escola  Sant Serni d’Arfa 
com a CEIP i per tant no han de donar més explicacions. L’Ajuntament està 
treballant per tenir una guarderia al Pla com ja pot saber. Manifesta que si el Sr. Mas 
és capaç d’obrir la guarderia, tal com diu el Sr. Tordesillas, després de Reis, 
demana al Ple del Consell que aprovi la moció, però vol deixar molt clar que com 
ajuntament volen obrir l’escola i demana que no s’hi posin més. 
 
El Sr. Mas contesta que la proposta es fa al Consell Comarcal perquè sigui una 
guarderia supramunicipal i per això es presenta al Ple, i per tant creu que no s’ha 
entès. No entén perquè s’ha parlat d’aquest punt al Consell d’Alcalde que ha tingut 
lloc abans. Manifesta que s’ha d’intentar que el Consell d’Alcaldes no es polititzi i no 
hi havia el punt a l’Ordre del dia. Si aquesta és una competència del Ple del Consell 
no se n’ha de parlar al Consell d’Alcaldes si no estava a l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas i manifesta el seu acord amb l’expressat pel Sr. 
Jordi Mas i li recorda a l’alcalde de Ribera que ell li ha dit que la competència en 



primer lloc és municipal i que això s’ha de respectar, i que el seu grup només fa una 
proposta de converses. 
 
Pren la paraula el president i un cop donar per tancat el torn de paraules desitja un 
Bon Nadal a tots els presents 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. 161709-D al núm. 
161724-D i comprèn un total de 16 folis, numerats del 73 al 103. 
 
La Seu d’Urgell, 9 de febrer de 2007 
 
La secretària accidental 
 


