
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 3/2007 
Caràcter: extraordinari 
Data: 24 de maig de 2007 
Durada: de 16.15 h a 16.45 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Josep Cerdà Pascuet, conseller 
-    Sr. Jaume Travé Melsió, conseller 
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    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 

- Miquel Mas Miró, alcalde del Pont de Bar 

 
S’incorporen durant la sessió: 
 

- Sr. Antoni Fiol Colomar 
 
Excusen la seva assistència: 

-    Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-     Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
 
 
 
 



Ordre del dia  
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

1.    Modificació de l’ordenança fiscal del telecentre. 
2. Acord sobre la declaració sobre la compatibilitat d’un funcionari 

ÀREA DE INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

3. Aprovació del conveni amb l’Ajuntament d’Oliana per a la construcció d’un escorxador  
4. Aprovació del plec de condicions per a la construcció d’un escorxador a Oliana. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMAC IÓ 

5. Sol·licitud de declaració de Bé Cultural d’interès nacional de Sant Vicenç d’Estamariu 
6. Declaració de béns culturals d’interès local. 
 
7. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
8. Informes de Presidència. 
9. Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords  
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES  

1. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DEL TELECENTRE .        Núm. exp. IN-04/2007-ORD 
 
La Comissió de Governació i Finances va informar favorablement l'aprovació de la ordenança fiscal núm. 
6 que estableix el cobrament de la taxa per la prestació dels serveis del Telecentre, incorporant els nous 
conceptes que s’establiran amb el trasllat a l’edifici de les Monges, i que contempla alguns serveis més 
barats així com la inclusió de fiances per al lloguer d’elements tecnològics, segons els quadre adjunt de 
preus: 
 
Accés públic a Internet   carnet jove (16-25 any)  

estudiants aturats jubilats 
  

0 a 15 minunts gratuït gratuït  
15 a 30 minuts 0,40 0,30  
31 a 45 minut 0,70 0,50  
46 minuts a 1 hora 1,00 0,80  
A partir d'1 hora, cada 15 
minuts 

0,25 0,20 
 

Teletreball       
0 a 15 minunts gratuït gratuït  
minut 15 al minut 30 0,50 0,40  
Minut 31 a minut 45 0’80 0,70  
Minut 46 a 1 hora 1,20 1,00  
A partir de 1h per cada 15 
minuts 

0,30 0,25 
 

Fotocòpies i impressions B/N       
B/N DIN A-4 (1-10 pàg) 0,07   
B/N DIN A-4 (10+ pàg) 0,05   
B/N DIN A-3 (1-10 pàg) 0,12   
B/N DIN A-3 (10+ pàg) 0,09   
Fotocòpies i impressions       



color 

color DIN A-4 0,15   
color DIN A-3 0,30   
Impressions tinta       
COLOR DIN A-4 pàg 0,15   
Impressions plotter PLOTTER     
DIN A-3 1,00   
DIN A-2 2,00   
DIN A-1 4,00   
DIN A-0 7,00   
Escaneig       
DIN A-4  0,10   
Diapositiva 0,20   
Tira negatius 0,20   
Fax       
Enviar Provincial (€/pàg) 0,20   
Enviar Interprovincial (€/pàg) 0,30   
Enviar Internacional (€/pàg) 1,00   
Enviar Internacional 
(€/pàg)                     (a partir 
de la pàg 4 (€/pàg)) 

0,50 

  
Rebre DIN A-4 (pta/pàg) 0,10   
Còpies i gravacions       
CD-ROM 0,00   
ZIP 0,00   
Enquadernació       
Espiral DIN A-4 1,00   
2 tapes 0,50   
CD-ROM - DVD-ROM - 
Disquets       
Venda CD-R 1,50   
Venda CD-RW 2,00   
Venda DWD-R 3,00   
Venda DWD-RW 2,80   
Venda disquet 0,60   
Lloguer       
Canó projeccions 20,00 9 a 14 h | 14 a 20 h | 20 a 9h 

Portàtil 10,00 9 a 14 h | 14 a 20 h | 20 a 9h 

Projector transparències 5,00 9 a 14 h | 14 a 20 h | 20 a 9h 

Càmera fotogràfica digital 5,00 9 a 14 h | 14 a 20 h | 20 a 9h 

Projector diapositives 5,00 9 a 14 h | 14 a 20 h | 20 a 
9h  

Lloguer espais       
Despatx tipus A lloguer mensual 150,00   
Despatx tipus B 160,00   
Despatx tipus C 170,00   
Sala reunions (1 hora) 4,00   



Despatx (1 hora) 2,00   
Aula (1 hora) 15,00   
 
Préstecs de tot amb fiança de 100 € (retard i desperfecte). Cas que es llogui més d’un element la fiança 
serà de 150 €. 
 
 
 
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. 6, Taxa per l’ús del telecentre, 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 aprovades. 
 
 
2. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT D’UN FUNCIONARI           Núm. exp. PE-22/2007-COM 
 
El Sr. Antoni Marzo Usón, secretari interventor, funcionari d’habilitació estatal, adscrit al serveis 
d’assistència tècnica comarcal, amb relació de funcionari en propietat amb el Consell Comarcal, ha 
sol·licitat la compatibilitat per a l'exercici d'activitat al sector públic i en concret per a la secretaria 
intervenció de la Mancomunitat intermunicipal per a la gestió de residus de l’Alt Urgell Meridional. 
 
Quant a l'activitat a l'Administració pública, aquesta es concreta en la tasca pròpia de la secretaria 
intervenció. 
 
L'art. 294 del Reglament del personal al servei de les entitats locals determina la incompatibilitat per a 
totes les persones incloses en l'àmbit del reglament per a l'exercici d'una segona activitat o un segon lloc 
de treball a l'Administració pública. 
 
La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del Ple, i ha 
d'estar prèviament informat per la comissió corresponent. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer.  Atorgar la compatibilitat al Sr. Antoni Marzo Usón pel que fa referència a les activitats descrites. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’interessat i deixar-ne constància al seu expedient personal. 
 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT  
 
3. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT D’OLIANA PER A LA CESSI Ó DE L’IMMOLE DE 
L’ESCORXADOR.             Núm. exp.  CV-08/2007-AJU 
 



El Sr. Porta, gerent, explica el contingut del conveni, així com el finançament previst per a l’execució de 
l’obra. Especifica que en el conveni no es preveu la forma de gestió però si que l’escorxador haurà de ser 
d’àmbit comarcal amb fórmules tradicionals. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas i pregunta si està confirmat el canvi d’obra al PIC de la Diputació. 
 
El Sr. Porta respon que no està confirmat 
 
Acord 
 
En data 20 de desembre de 2006 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el projecte bàsic per a la 
remodelació de les instal·lacions de l’escorxador municipal d’Oliana i adequar-lo a l’establert a la 
legislació sanitària per a ser un escorxador tradicional oví. 
 
Per tal de poder executar el projecte de adequació de l’escorxador d’oví a Oliana segons el i disposar de 
l’immoble, el finançament corresponent i iniciar l’expedient per a la prestació dels servei és necessari 
disposar d’un conveni que reguli inicialment les relacions entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a 
ens executor de les obres i l’Ajuntament d’Oliana com a titular de l’immoble. 
 
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, 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament d’Oliana i el Consell Comarcal per a l’adequació de 
l’escorxador d’oví tradicional a Oliana. 
 
Segon.  Trametre certificat d’aquest acord als altres ens locals per tal de poder formalitzar la seva 
signatura. 
 
 
4. CONTRACTACIÓ DE LES OBRES                         
   
Es retira el punt de l’ordre del dia perquè falta el document de projecte executiu. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMAC IÓ 

 
En aquest punt s’incorpora el Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller comarcal. 
 
5. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTER ÈS NACIONAL 

Núm. exp. PR-02/2007-SOL 
 
En data 21 de maig de 1980 (BOE de 18 de juliol de 1980) es va incoar expedient per a la declaració de 
monument historicoartístic a favor de l’església de Sant Vicenç d’Estamariu. 
 
En data 28 d’octubre de 1999 (DOGC 11 de novembre de 1999) el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya resolia l’arxiu de l’expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Local de 
l’església de Sant Vicenç d’Estamariu, atenint-se a l’informe desfavorable a la declaració emès en data 1 
de juny de 1999 pel Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, en el qual es feia constar que els 
valors culturals de l’esmentada església només eren remarcables des del punt de vista local, però no en 
l’àmbit del patrimoni arquitectònic de Catalunya. 
 



El mes de juny de 2003, a petició del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, fou emès un informe des del 
Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, sobre l’estat de conservació de 
les pintures murals de Sant Vicenç d’Estamariu, a partir d’una intervenció de tractament previ a la seva 
restauració. L’informe reafirmava l’existència de pintures romàniques a l’absis, tapades per una fina capa 
de calç que presentava zones descobertes on s’entreveien personatges litúrgics d’una gran qualitat 
artística. Així mateix, destacava la necessitat d’enllestir els tancaments i les obres a l’interior del temple 
abans d’enllestir qualsevol projecte de recuperació de les pintures. 
 
El 18 de desembre de 2003, a petició de l’Ajuntament d’Estamariu, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell declarava l’església de Sant Vicenç d’Estamariu Bé Cultural d’Interès Local. 
 
El dia 7 de maig de 2007, en el transcurs d’una reunió al Centre de Restauració de Béns Mobles de la 
Generalitat de Catalunya, s’informava de l’acabament de les obres de l’interior i de tancament del temple, 
deixant obert el camí per iniciar un projecte de restauració de les pintures romàniques de l’absis de Sant 
Vicenç d’Estamariu. 
 
Atesa l’excepcionalitat de les pintures romàniques que es conserven a l’absis de l’església de Sant 
Vicenç d’Estamariu, reflectida a l’informe del Servei de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de 
Catalunya, i també en el fet que, junt amb els frescos de l’absis de Baiasca, al Pallars Sobirà, serien els 
únics conjunts pictòrics d’època romànica conservats in situ es fa la següent 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda 
 
Primer . Sol·licitar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació la declaració de l’església de Sant 
Vicenç d’Estamariu com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 
 
Segon.  Trametre certificat d’aquest acord al Departament junt amb la formalització de la petició 
corresponent i la proposta-informe del tècnic de cultura del Consell Comarcal. 
 
 
6. DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE SAN TA MARGARIDA DE CALBINYÀ 

             Núm. exp. BCIL 02/2005 
 
En sessió de 28 de juliol de 2005 el Ple del Consell Comarcal va declarar Bé Cultural d’Interès Local 
l’església de Santa Margarida de Calbinyà, a petició de l’Ajuntament de Valls de Valira. 
 
De la documentació aportada en aquell moment a l’expedient se’n va deduir que la titularitat era 
episcopal i es va donar audiència al Bisbat d’Urgell. 
 
Per part del Sr Pedro Altimir Parramon s’ha aportat nova documentació que acreditat la titularitat 
cadastral i registral de la finca en què se situa la construcció de Santa Margarita de Calbinyà. 
 
Per tal de no causar indefensió s’ha donat audiència a l’expedient al Sr. Pedro Altimir Parramon 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del Consell 
Comarcal i la conformitat del Bisbat. 
 
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 i per tant de la responsabilitat de la 
tramitació completa de l’expedient. 
 



Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer . Notificar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de Santa Margarita de Calbinyà al Sr. Altimir 
Parramon . 
 
Segon.  Notificar l’acord a l’Ajuntament de la Valls de Valira i al Bisbat d’Urgell com a interessats a 
l’expedient i per  a la seva deguda constància. 
 
 
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. 13 al 24 de  2007, compresos entre els dies 19 d’abril i la data d'avui. 
� Resolucions:  núm. 22 a la 27 de 2007, compreses entre els dies 19 d’abril i la data d'avui. 
 
 
13. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El President informa que el proper diumenge, dia de les eleccions municipals, hi haurà una oficina 
d’informació sobre els resultats als municipis de la comarca partir de les 7 de la tarda a la planta baixa de 
l’edifici del Consell, i que TV Pirineus ha demanat per muntar un petit plató per transmetre informació. 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
Precs : No hi ha cap prec. 
 
Preguntes :  
 
El Sr. Tordesillas pregunta perquè no hi ha la foto del president Montilla a la sala d’actes i creu que s’hi 
hauria de posar. 
 
El president respon que ja es demanarà. 
 
El Sr. Brescó recorda que no és obligació posar la foto del president de la Generalitat. 
 
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 


