
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 1/2007 
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de febrer de 2007 
Durada: de 21.00 h a 21.15 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Josep Cerdà Pascuet, conseller 
-    Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller 
-    Sr. Jaume Travé Melsió, conseller 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sra. M. Carmen Valls Piera, consellera 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 

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

-    Sr. Jordi Mas Ortega 
 
També hi són presents: 

-    Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, alcalde d’Alàs i Cerc 
- Il·lm. Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Il·lm. Sr. Pere Artigues Alrich, alcalde de Valls de Valira 
 
Excusen la seva assistència: 

- Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-     Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
 
 
 
 



Ordre del dia  

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Modificació de l’ordenança fiscal d’ajuts a domicili. 
3. Oferta pública d’ocupació 2007. 
4. Fixar dates del Ple per a l’any 2007. 

ÀREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

5. Aprovació del projecte d’ampliació del Consell Comarcal.  
 
6. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència 
7. Informes de Presidència 
8. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords  
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES  

 
2. APROVACIO DE L’ORDENANÇA FISCAL D’AJUTS A DOMICI LI 

Núm. exp. IN-01/2007-ORD 
 
La Comissió de Governació i Finances va informar favorablement l'aprovació de la ordenança fiscal núm. 
7 que estableix el cobrament de la taxa per la prestació del servei d’ajut a domicili. 
 
Per tal de poder adequar el cost del servei amb l’augment produït al llarg dels anys aquest es fixa en 10 
€ /hora  

Vist l'expedient formalitzat i havent-se informat favorablement per la Comissió de Governació i Finances . 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la ordenança fiscal núm. 7, Taxa per al servei d’ajut a domicili, i les tarifes 
que queden fixades en les quanties que s'expressen en el text de les ordenances que resten incorporades a 
l'expedient, fent constar la remissió per als barems de la taxa a les bases per a l’atorgament de subvenció 
pel mateix concepte aprovades en la sessió del Ple de 20 de desembre de 2006. 
 
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 aprovades. 
 
 
 
 
 



3. OFERTA PUBLICA D’OCUPACIO, 2007        Núm. exp.  PE-05/2007-OFE 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 21de desembre, va aprovar la plantilla 
de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament amb el pressupost comarcal per a l'any 
2007. 
 
Atès el que disposa l'article 285 del Decret legislatiu 1/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l’article els articles 56 i següents del Reglament del personal al 
servei dels ens locals, que estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública d'ocupació per a 
poder convocar les proves selectives d'accés a les corresponents vacants; 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 2007, les places vacants de les 
quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el pressupost comarcal vigent; 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió de Governació i Finances, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a 2007 del personal al servei d'aquest Consell Comarcal, que 
inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56 i següents del 
Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del personal al servei dels ens locals, al 
BOP i al BOE. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents que siguin necessaris 
per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè trameti comunicació dels mateixos al Ministerio 
para las Administraciones Públicas, i una còpia de l'oferta a la Direcció General d'Administració Local. 
 
 
4. FIXAR DATES DEL PLE PER A L’ANY 2007 
 
Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2007 sense modificacions prevsites sobre l’ordinarietat 
fixada del segon dijous de cada dos mesos. Tenint en compte, però que enguany hi ha ellecions 
municipals l’últim diumenge del mes de maig i que per tant la constitució del Consell Comarcal resultant 
d’aquest procés electoral es preveu que tingui lloc el mes de juliol no s’ha programat calendari de 
sessions mes enllà. Per tant el calendari de sessions de l’any 2007 previst a data d’avui és el següent: 
 
• sessió ordinària corresponent al segon dijous d’abril:  12 de d’abril 
• sessió ordinària corresponent al segon dijous de juny: 14 de juny (en funcions). 
 
Per unanimitat dels membres presents s'aprova aquest calendari per a les sessions del Ple. 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT  
 
5. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES D’AMPLIACIÓ DEL C ONSELL COMARCAL      
  
El Consell Comarcal té previst fer les obres d’ampliació de la seva seu i a aquests efectes es va 
convocar un concurs d’idees que va ser adjudicat a l’arquitecte Nestor Sulkin. 
 
En aquest moment es diposa del projecte bàsic complet que és susceptible de ser aprovat com a 
projecte d’obres amb les següents dades : 



 
Núm. exp. Títol Import 

AP-01/2007-PRO 
 

Ampliació de la seu del Consell Comarcal: edifici de serveis 
comarcals 

1.585.147,15 € 

 
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 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obres esmentat als antecedents i per l’import que hi consta. 
 
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. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Mas Ortega 
 
6. 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. 115 a 119 del 2006 i del núm. 1 al 6 de 2007, compresos entre els dies 21 de 

desembre i la data d'avui. 
� Resolucions:  núm. 41 a 44 de 2006 a la núm. 1 a la 7 de 2007, compreses entre els dies 21 de 

desembre 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: 
 
 
7. OPERACIÓ DE TRESORERIA     Núm. exp. IN-02/2007- OCP 
 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta al consistori les bases per a la contractació d'una 
pòlissa de crèdit i manifesta que, donada la proximitat del venciment d'una de les pòlisses de crèdit 
concertada per la corporació l'any 2006, es proposa la concertació d'una nova operació de venciment 
anual per import de 500.000 €, i manifesta que aquesta és la pòlissa complementària que es fa cada any. 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació d'una pòlissa de crèdit 
anual per import de 500.000 €. 
 
Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca a través de les oficines obertes 
a la Seu d’Urgell la presentació de propostes. 
 
Tercer.  Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la contractació d'aquesta 
pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la.  
 
 
 
 
 



8. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president demana al Sr. Jesús Fierro, vicepresident i responsable de l’àrea de promoció, cultura i 
societat de la informació que doni la informació de la presència del Consell Comarca a la Fira de Turisme 
de Madrid (FITUR). El Sr. Fierro explica que s’ha presentat el GEOPORTAL turístic desenvolupat entre 
l‘Ajuntament de la Seu i el Consell i que s’emmarca en el catàleg de qualitat del Pla d’Excel·lència Turística 
de la Seu i com a producte nou a la comarca, i que va tenir molt èxit. Així doncs aquest és un producte que 
a partir de la Via Romànica es pot desenvolupar més amb els Pallars i la Ribagorça. 
 
El president felicita públicament el conseller comarcal Jordi Mas pel seu nomenament com a director dels 
Serveis Territorials del DTOP a l’Alt Pirineu i Aran i remarca que el Pirineu depèn en molta part de les 
inversions d’aquest Departament i per tant demana que escolti als alcaldes i consells comarcals d’aquestes 
comarques pirinenques i mes tenint en compte que des d’aquest càrrec es pot fer un gran servei al nostre 
territori. 
 
El Sr. Mas pren la paraula per agrair la felicitació i explica que divendres passat va prendre possessió del 
càrrec i ja va manifestar la voluntat de posar-se al servei de manera més directe. Espera que d’aquí a poc 
temps puguin desplegar-se serveis tècnic al territori per poder fer polítiques des del Pirineu donada la seva 
especificitat diferenciada de la plana de Lleida. 
 
 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
Precs : No hi ha cap prec. 
 
Preguntes : no n’hi ha cap 
 
Torn de paraules dels alcaldes: No es demana cap paraula. 
 
 
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 


