
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2/2007 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 d’abril de 2007 
Durada: de 21.15 h a 22.00 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Josep Cerdà Pascuet, conseller 
-    Sr. Jaume Travé Melsió, conseller 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sra. M. Carmen Valls Piera, consellera 

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

-    Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Alcaldes presents: 

- Antoni Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 

- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 

 
Excusen la seva assistència: 

-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-     Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
 

Ordre del dia  

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

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Modificació de l’ordenança fiscal del telecentre. 
3. Modificació de crèdits exp. 01/2007. 



ÀREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

4. Aprovació del projecte de “Rehabilitació de les façanes de la seu del Consell Comarcal”, del plec de 
condicions i acord de contractació.  

5. Model de gestió del refugi comarcal d’animals. 
6. Conveni amb AUGEMA per a la cessió de les instal·lacions del refugi comarcal d’animals.  

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMAC IÓ 

7. Aprovació dels estatuts del Consorci per a la Televisió digital terrestre.  
8. Conveni amb el CEEI Lleida per a la col·laboració en promoció econòmica. 
9. Aprovació de les bases per a l’atorgament d’ajuts: xec servei d’atenció domiciliària 
10. Declaració de béns culturals d’interès local. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

11. Aprovació del plec de condicions i acord de contractació de línies de transport escolar.  
Punts inclosos per urgència  
12. Aprovació del Conveni amb el Departament d’acció social i ciutadania, any 2007 
13. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència 
14. Informes de Presidència 
15. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords  
 
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. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DEL TELECENTRE  

Núm. exp. IN-04/2007-ORD 
 
Es retira el punt de l’ordre del dia. 
 
 
3. MODIFICACIO DE CRÈDITS 1/2007 

Núm. exp. IN-05/2007-MOD 
 
En data 3 d’abril de 2007 s’ha informat a la Comissió de Governació i Finances del següent expedient 
 
1/1 Transferències de crèdits  

 
Núm. Partida Denominació Import alta Import baixa 
1-1/1 324,13000 Retrib. personal laboral UBASP 12.855,44   
1-2/1 324,16000 Seg.Social personal laboral UBASP 4.644,33   
1-3/1 324,48004 Programa transport adaptat   17.499,77 
    Total transferències de crèdit .... 17.499,77 17.499,77 
 
Pel que fa a les partides que es minoren no existeixen obligacions pendents amb càrrec a les mateixes, 
pel que fa als crèdit de les partides que s’incrementen, ho fan per l’import precís per poder atendre les 
necessitats actuals amb càrrec a les mateixes. 
 



Per tot el precedent, no existeix cap inconvenient per aprovar la present transferència, d’acord amb el 
previst a l’art. 180 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març. 
 
La Base 11a. del pressupost 2007, en compliment de l’article 179 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, 
estableix que l’òrgan competent per l’aprovació de transferències de crèdit dins del mateix grup de funció 
és la comissió de govern. 
 
2/1 Ampliacions de crèdit  
 
A fi de poder efectuar una modificació pressupostària per ampliació dels crèdits de les partides del 
pressupost de despeses següents: 
 
Núm.  P. ingrès Denominació Import P. despesa 
2-1/2 75517 Dep.Governació.Plans d'Urgència 2006 194.904,99 561,76200 
2-2/2 75501 Dep.Governació.Pla General 191.094,80 561,76200 
    Total ampliacions de crèdit  385.999,79  
 
Aquestes partides de despesa figuren com ampliables a les Bases d’Execució del Pressupost, i reconeix 
majors drets sobre els previstos en les partides d’ingrés anteriorment relacionades, i d’acord amb el que 
estableix l’article 178 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar l’expedient d’incorporació de modificació del pressupost per transferència i per ampliació 
de crèdit que consten a l’antecedents d’aquest acord. 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT  
 
4. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI 
SEU DEL CONSELL COMARCAL       
 
4.1. APROVACIÓ DEL PROJECTE 
  
El Consell Comarcal té previst fer les obres d’arranjament de les façanes i instal·lació d’enllumenat més 
eficient i a aquests efectes els serveis tècnics comarcals han redactat el projecte corresponent. 
 
En aquest moment es disposa del projecte bàsic complet que és susceptible de ser aprovat com a 
projecte d’obres amb les següents dades : 
 

Núm. exp. Títol Import 
AP-02/2007-PRO 
 

Obres de Rehabilitació de les façanes de l’edifici seu del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell 
 

57.195,27 € 

 
 
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 11 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. 



 
 
4.2. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES                        Núm . exp. CO-OBR-05/2007 
 
Vist el projecte aprovat pel Ple del Consell Comarcal en el punt anterior i, tot i no ser-ho encara amb 
caràcter definitiu. 
 

Títol Import 
Obres de Rehabilitació de les façanes de l’edifici seu del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 
 

57.195,27 € 

 
Atès el disposat als articles 73, 85 i 120 del Real Decret legislatiu 2/2002, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Per unanimitat dels 11 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l'expedient de contractació per a l’adjudicació de l'obra 
esmentada. 
   
Segon. Adjudicar el contracte per procediment obert i concurs, publicant els anuncis corresponents al 
DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal, fent constar la condició suspensiva fins a què el projecte 
esdevingui aprovat amb caràcter definitiu. 
  
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir el contracte. 
 
Quart. Aprovar la despesa corresponent del pressupost de la corporació de l’exercici 2007 per l’import 
consignat als antecedents. 
 
 
5. MODEL DE GESTIÓ DEL REFUGI COMARCAL D’ANIMALS              Núm. exp. SE-ORG-10/2006 
 
El Sr. Porta Colom, gerent del Consell Comarcal, explica el model de gestió que es proposa que implica 
fer-ho a través del Consorci AUGEMA, qui rebria la delegació de funcions dels ajuntaments de la 
comarca i alhora fixaria per conveni amb el Consell Comarcal de la Cerdanya condicions iguals pels 
municipis de la comarca veïna. 
 
El Sr. Jordi Mas pregunta pels membres concrets d’aquest consorci. 
 
El Sr. Porta explica quin son els membres actualment i explica que l’Agència de Residus de Catalunya té 
intenció de formar-ne part.  
 
Acord. 
 
El Ple del Consell de 20 de desembre de 2006 va crear una comissió político tècnica per a estudiar la 
forma de gestió  de la instal·lació de la gossera supracomarcal de Benavarre, de la què formaven part 
persones de l’Ajuntament de la Seu i dels Consells Comarcals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. 
 
La comissió esmentada es va reunir en data 13 de febrer de 2007 e la que també formaven part 
persones de la Cerdanya, han proposat que la gestió es faci a través del Consorci Alt Urgell Gestió del 
Medi Ambient, estimant que aquest òrga rebi la delegació de competències dels ajuntaments i fixin els 
acords amb la Cerdanya a través de conveni. 
 
Tenint en compte que la infraestructura ha estat cofinançada per part dels Consells comarcal de la 
Cerdanya i de l’Alt Urgell, 



 
Per unanimitat dels 11 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Donar la conformitat a la què la gestió del refugi supracomarcal d’animals sigui assumida pel 
Consorci AUGEMA i que la gestioni per a tots els ajuntaments de la comarcal de l’Alt Urgell i pels de la 
Cerdanya en condicions similars per a tots els ens locals. 
 
Segon.   Notificar aquest acord al Consorci, als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal de la 
Cerdanya per a la seva deguda constància. 
 
 
6. CONVENI AMB AUGEMA PER A LA CESSIÓ DE LES INSTAL ·LACIONS DEL REFUGI 
COMARCAL D’ANIMALS.            Núm. exp. CV-06/2007 -CON 
 
 
En data 30 d’octubre de 2005 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya per tal d’establir les condicions de 
finançament i ubicació del Refugi supracomarcal d’animals de companyia. 
 
EL Consell Comarcal ha construït el refugi comarcal les obres del qual es van acabar aquest mes de 
març de 200y, cofinançat amb el Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, propietari dels terrenys on s’ha construït la 
instal·lació, ha manifestat la conformitat de cedir-lo al Consorci AUGEMA que està previst que sigui l’ens 
gestor del servei. 
 
Atès el disposat a l’article 73 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 11 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Cedir l’ús gratuït al Consorci AUGEMA de les obres i les instal·lacions del refugi comarcal 
d’animals i comprometre’s a transmetre les llicències, se s’escau.  
 
Segon.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de la Cerdanya i el 
Consorci AUGEMA que regula la cessió de l’ús gratuïta esmentada a l’acord primer. 
 
Tercer. Exposar al públic l’expedient sotmetent-lo a informació pública pel termini de 30 dies fent constar 
que cas que no se’n presentin aquest acord s’elevarà automàticament a definitiu i se’n domarà compte al 
Departament de Governació.      
 
Quart. Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMAC IÓ 

 
7. APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA TE LEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE 

Núm. exp. SE-ORG-01/2007 
 
 
D’acord amb el que preveu el Reial Decret 439/2004, de 12 de març, pel qual s’aprova el Pla tècnic 
nacional de la televisió digital local, i d’acord amb l’article 9.1 i la Disposició Transitòria 2a de la Llei 
41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres. 
 



Tenint en compte l’acord del 4 d’abril de 2006 de la Comissió de Govern de Política Institucional de la 
Generalitat publicat mitjançant la Resolució PRE/1446/2006 de 9 de maig (DOGC de 16/05/06), en què 
es va acordar la concessió per a la prestació del servei de televisió digital local a la demarcació de “la 
Seu d’Urgell” que abasta els municipis de Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Sort, Tremp, la Pobla de Segur i el 
Pont de Suert. 
 
Vista la voluntat de gestionar directament i de forma compartida amb la resta de municipis de la 
demarcació territorial TL03L “Seu d’Urgell”, que així ho sol·licitaren, un programa del canal múltiple 
corresponent. 
 
Atesa aquesta possibilitat, i d’acord amb les converses mantingudes entre els diversos ajuntaments i 
consells comarcals implicats a fi de proposar la creació d’un consorci per a la gestió de la televisió digital 
local pública de la demarcació “La Seu ‘Urgell”, on s’ha manifestat la necessitat, d’iniciar els tràmits 
preceptius amb aquesta finalitat, en cada un dels ens locals. 
 
Atès el disposat a l’article 269 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i als 
articles 312 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els 
consorcis i la forma de participar-hi, 
 
Per unanimitat  dels 11 membres presents i que representa la majoria absoluta, s’acorda. 
 
Primer.  Aprovar inicialment la creació del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la 
demarcació de la Seu d’Urgell. 
 
Segon.  Aprovar inicialment l’adhesió del Consell Comarcal a aquest Consorci. 
 
Tercer.  Aprovar inicialment els Estatuts reguladors del Consorci. 
 
Quart.  Sotmetre aquest acord i els seus estatuts a informació pública durant el termini de 30 dies per tal 
que s’hi puguin presentar al·legacions, considerant-los definitius si en el tràmit d’informació pública no 
s’hi presenten al·legacions ni requeriments. 
 
Cinquè.  Trametre aquest acord a les Diputació de Lleida i Girona, als Consells comarcals de la 
Cerdanya, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça i als ajuntaments de la Seu d’Urgell, 
Puigcerdà, Sort, Tremp, la Pobla de Segur i el Pont de Suert. 
 
 
8. CONVENI AMB EL CEEI LLEIDA PER A LA COL·LABORACI Ó EN PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

CV-05/2007-DIP 
 
Per tal de poder oferir el servei de viver d’empreses en el si del Telecentre Comarcal com a una eina 
dinamitzadora de l’economia comarcal és necessari comptar amb el suport i la col·laboració d’un ens que 
facilita la promoció empresarial. 
 
La Fundació Privada CEEI Lleida té com a finalitats fundacionals l’assessorament i oferta de serveis a 
empreses emergents o existents, principalment PIMES i agents locals de la província de Lleida 
 
Per unanimitat dels 11 membres presents, s’acorda: 
 
Primer .  Aprovar el Conveni Marc de col·laboració amb la Fundació privada CEEI Lleida amb l’objectiu 
de potenciar la innovació i la transferència de coneixement al Consell Comarcal per a les empreses de la 
comarca. 
 



Segon.  Facultar especialment al president del Consell Comarcal per a la signatura del Conveni i per a 
tots els altres tràmits necessari per dur a terme aquest acord. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a la Fundació CEEI Lleida per a la seva deguda constància. 
 
 
9. APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUT S: XEC SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA        Núm. exp. BA-02/2007-SUB 
 
El Sr. Porta explica els motius pels quals s’instrumenta aquesta subvenció i fa un resum del contingut de 
les bases. 
 
El Sr. Mas pregunta si es tindrà en compte la renda de la persona que rebi el xec-servei i com es 
contactarà amb les empreses. 
 
El Sr. Porta respon que no perquè la finalitat no és tant social com de fer aflorar treballs que en aquest 
moment es fan sense declarar. També explica que els empreses que prestin els serveis s’hauran 
d’homologar. 
 
Acord 
 
El projecte Xec Servei proposat té el suport del Departament de Treball i Indústria mitjançant el decret 
286/2004, d’11 de maig i la resolució de l’any en vigor, i pel Departament de Benestar i Família 
mitjançant el conveni marc que té subscrit amb el Consell Comarcal. 
 
L’objectiu del projecte és l’estimulació i consolidació de la demanda dels serveis d’atenció domiciliària per 
part d’un perfil específic de població, donar suport i assistència integral personalitzada, promocionar 
l’increment i la consolidació de determinats serveis d’atenció a domicili, contribuir a la millora de la 
qualitat de vida de la població de la comarca, estimular i potenciar la creació de nous llocs de treball, 
especialment de dones,  amb la fita d’anar reduint els treballs que realitzen dintre de la economia 
submergida en els serveis a domicili, ampliant així, les possibilitats de les dones dins del mercat laboral 
d’una manera normalitzada 
 
L’objecte de les bases és regular la concessió de vals de Xec Servei, que són els vals emesos pel 
Consell Comarcal destinats a finançar part del cost del consum de determinats serveis a domicili.  
 
Els xecs seran proporcionats a la població destinatària de la comarca que contractin els serveis a domicili 
proporcionats per empreses homologades o treballadors autònoms pel Consell Comarcal per realitzar els 
diversos serveis domiciliaris i seran de dos tipus :Xec Servei Ordinari amb una subvenció del 33,33% 
hora de servei amb un màxim per cada tipus de servei, i el  Xec Servei Especial que s’adreça als 
col·lectius beneficiaris en situació de discapacitat definida com “les persones que pateixen alguna 
malaltia permanent i que té una subvenció del 75% del servei/hora amb un màxim per cada tipus de 
servei.  
 
Vista la proposta, informada favorablement per la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis que recull els 
objectius del xec-servei per a serveis d’atenció a domicili, els 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 per a l’atorgament de subvencions del xec servei per a serveis 
d’atenció a domicili que prestin les empreses que es puguin homologar. 



 
Segon.   Delegar a la Comissió de Govern les competències per a l’atorgament i validació de xec així com 
la homologació d’empreses. 
 
Tercer.  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. 
 
 
10. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE L’ ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ 
D’ADRAÉN              Núm. exp. BCIL 06/2006 
 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de 
Sant Martí d’Adraén. 
 
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 d’arquitectura barroca rural del Pirineu sense 
gairebé cap element ornamental que trenqui la puresa de la línia arquitectònica. 
 
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 d’Adraén. 
 
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. 
 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS  
 
11. APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTR ACTACIÓ DE LA GESTIO DEL 
SERVEI PUBLIC DE TRANSPORT ESCOLAR PER LOTS I ACORD  DE CONTRACTACIÓ 
 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell presta el servei de transport escolar obligatòria a la comarca per 
delegació de competències del Departament d’Educació des de l’any 1989 en què es van crear els 
Consells Comarcals. 
 
El contracte de gestió de serveis públics que en aquell moment funcionava estava contractat directament 
per part dels serveis territorials del Departament competent en aquell moment i des d’aquell moment 
s’han anat fent contractacions per cursos escolars. 
 
Per tal de garantir la prestació continuada del serveis s’ha plantejat la necessitat de tenir un contracte a 
més llarg termini i passar a ser plurianual plantejant-se un termini de cinc anys prorrogable d’un en un 
fins a un màxim de 10 anys. 



 
Atès que és un contracte en la seva execució temporal serà plurianual és competència del Ple i havent-hi 
consignació pressupostària suficient per enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 78.1 i 154 i següents la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
 
Per unanimitat dels 11 membres presents, s’acorda 
 
Primer. Contractar per procediment obert i concurs com a contracte de gestió de serveis públics el servei 
de transport escolar comarcal. 
 
Segon. Aprovar els plecs de condicions administratives i tècniques  per a la contractació de la gestió del 
servei públic següents: 
 
CO-GSP-01/2007 : Transport escolar lots que necessiten vehicles de mes de 9 places 
CO-GSP-02/2007 : Transport escolar per lots menys de 9 places 
 
Tercer. Delegar l’acord d’adjudicació a la Comissió de Govern.  
 
 
12. 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. 7 al 12 de  2007, compresos entre els dies 9 de febrer i la data d'avui. 
� Resolucions:  núm. 8 a la 21 de 2007, compreses entre els dies 9 de febrer 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 d’un 
punt per urgència i previ acord corresponent s’inclouen els següents punts: 
 
 
13 APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ  SOCIAL I CIUTADANIA 

Núm. exp. CV-03/2007-GEN 
 
En data 27 de febrer de 2007 la Comissió de Govern va acordar sol·licitar la subvenció al Departament 
d’Acció Social i Ciutadania convocada a l’ampara de la Resolució ASC/169/2007 per a la cooperació 
interadministrativa  en matèria de serveis socials, infància i família i immigració dins l’exercici 2007. 
 
Atenció social primària :             361.975,81 
Transport social adaptat :            34.689,87 
Atenció precoç                      :    126.846,72  
Promoció autonomia personal :   12.787,00 
Atenció infància i adolescència : 21.000,00 
Resposta urgent violència     :      6.572,80 
Immigració           :  61.564,73 
TOTAL               625.436,93 
 
En data d’avui s’ha rebut per correu electrònic l’esborrany del conveni que ampara la resolució de la 
subvenció esmentada per un total de 625.436,93 €. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 



Únic.  Aprovar el Conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
 
13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president dóna la paraula al Sr. Jesús Fierro que mostra el redisseny del logotip del Consell Comarcal 
als consellers i els informa que serà presentat al Saló internacional del Turisme de Catalunya aquest mes i 
explica que s’han mantingut els colors i els conceptes del logo que hi havia fins ara. 
 
El president informa de la renúncia al càrrec d’assessor de presidència del Sr. Josep Farràs. 
 
El president, en referència a la vigent Llei de Protecció dels Animals, informa que tant l’ACM com la FMC 
estant treballant conjuntament per promoure la modificació de la Llei ja que l’aplicació estricta l’aquesta 
crea molts problemes. Reflexiona sobre el fet que és una Llei que obliga molt als ajuntaments i que no està 
acompanyada de recursos per fer-hi front. 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Precs : No hi ha cap prec. 
 
Preguntes : 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i pregunta sobre la visita d’aquesta setmana del Secretari General del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la qual el seu grup comarcal no ha estat 
informat ni convocat. 
 
El President respon que va venir al Consell Comarcal el dilluns, aprofitant que anava a l’Ajuntament de la 
Seu, i que només es va tractar d’un tema concret. Es va tractar del  Centre de Serveis comarcal que es vol 
fer i que només es va parlar d’aquest tema i per això no es va convocar a ningú. 
 
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 


