
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 7/2007 
Caràcter: Ordinari 
Data: 11 d’octubre de 2007 
Durada: de 20.00 h a 21.05 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Il·lm. Sr.  Jesús Fierro Rugall, president 
 
- Sr. Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- Il·lm. Sr.  Benito Fité Vergé vicepresident 
- Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives; conseller 
- Sr.  Josep M. Cequiel Escardibul, conseller 
- Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
- Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
- Sra. Monica Sainz Cuenca, consellera 
- Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
- Il·lma. Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
- Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
- Sr. Oscar Ordeig Molist, conseller 
- Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
- Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
- Sra. Patrícia Lanau Morales, consellera 

- Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi és present 
 
- Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Excusa la seva assistència 
 
- Il·lm. Sr. Antoni Casanovas Alís, vicepresident 
- Il·lm. Sr.  Ramon Fierro Rugall, vicepresident 
- Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
 

Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Alcalde d’Alàs i Cerc 
- Il·lm. Sr. Pere Navinés Planes, Alcalde d’Estamariu. 
- Il·lm. Sr. Joan Riu Perefarré, Alcalde de Fígols i Alinyà 
- Il·lm. Sr. Antoni Vilaginés Vila,  Alcalde d’Oliana 
- Il·lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Alcalde d’Organyà 
- Il·lm. Sr. Francesc Jordana Duran,  Alcalde del Pont de Bar  
- Il·lm. Sr. Pere Artigues Alrich, Alcalde de les Valls de Valira 
 
 
Alcaldes que excusen la seva assistència 

- Il·lm. Sr. Joan Gispert, alcalde de Cava 

 

O R D R E   D E L   D I A 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 



COMISSIO DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Presa de possessió d’un conseller. 
3. Modificació de crèdits. 
4. Aprovació de l’adhesió al Conveni Estat-Generalitat per a la finestreta única. 
5. Ratificació de l’addenda al Conveni amb el Consorci AOC per assistència tècnica i promoció de 

la societat de la informació 
6. Aprovació del Compte General de l’exercici 2006, si s’escau. 
7. Fixar la data del Ple ordinari del mes de desembre. 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
 
8. Aprovació de projectes d’obres de camins. 
9. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la fibra òptica. 
10. Ratificació del Decret d’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per la Volta 

Ciclista. 
11. Declaració d’un Bé Cultural d’interès local. 
12. Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya : Estudi indicis miners  
13. Conveni per a l’edició de la Revista Cadí Pedraforca. 
 

COMISSIO D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
14. Aprovació del protocol d’actuació en matèria d’atenció a la infància, adolescència i joves en risc. 
15. Addenda al Conveni amb el Departament d’Educació pel curs 2007-2008 i, si s’escau, delegació 

de competències a la Comissió de Govern. 
 
16. Donar compte de Decrets de Presidència i Resolucions de Gerència. 
17. Precs i preguntes. 
18. Torn de paraules als alcaldes. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova les actes de les sessions anteriors. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL  

2. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER 
 
Essent present a la sessió el Sr. José M. Cequiel Escardibul, conseller electe pel grup de 
Convergència i Unió, que no van poder assistir a la sessió de constitució del nou mandat de la 
corporació, es procedeix a donar-li possessió del càrrec de conseller comarcal davant del Ple 
mitjançant el jurament o promesa que preveu la legislació vigent i la secretària pronuncia la fórmula 
prevista al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 
conseller del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ? 
 
Responent el Sr. Cequiel : Per imperatiu legal, prometo. 
 
El president manifesta unes paraules de benvinguda 
 
 
3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDI TS 2/2007          

Exp.: IN-10/2007-PRE 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, explica el contingut de la proposta de modificació que conté 
transferències de crèdit i suplements de crèdit per majors ingressos. 



 
Pren la paraula la Sra. Lanau, pel grup del PP i manifesta que el seu vot serà a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i manifesta que el vot del seu grup també 
serà a favor. Explica que la desviació de 12.500 € en les transferències de crèdit son petites i que 
venen donades per ajustos. Pel que fa als suplements per import de 259.000 es feliciten ja que 
venen per majors ingressos. Pel que fa a la subvenció del Departament d’Educació pel concepte de 
menjador escolar s’ha vist que s’ha retallat sensiblement pel fet que els nois i noies de l’Institut van a 
casa a dinar els dos dies que no hi ha escola a la tarda i que s’ha de tenir en compte que alguns 
d’ells arriben molt tard. Manifesta que s’hauria d’intentar que es facin els passos per demanar al 
Departament d’Educació, a través del Sr. Llevot, que es vegi la diferència territorial de la comarca i 
que els diners que s’estan estalviant no son molts i alhora buscar solucions pels que viuen més lluny. 
 
El president respon agraint primer el vot favorable. En segon lloc posa de relleu que comparteix el 
que s’ha expressat pel que fa referència al Departament d’Educació. Explica que l’ajust pressupostari 
s’ha fet preveient exactament el que s’ha traslladat des del Departament i explica que es va demanar 
al Sr. Llevot que s’havia de veure la diferència que hi ha entre el dia que es plega a la 1 del migdia i 
el dia que es plega a les 2, sobretot per les línies com les de Tuixén,. En aquest sentit, per exemple, 
explica que la línia de Toloriu s’ha desdoblat. Manifesta que es farà tot el necessari per arreglar-ho i 
que primer es tindrà en compte la preferència de la gent en el sentit de si prefereixen quedar-se a 
dinar o retornar al poble encara que sigui més tard. 
 

ACORD 
 
Amb la necessitat d’atendre despeses per les que no existeix suficient consignació en el Pressupost, 
despeses que no poden ser demorades pel proper exercici, aquesta Presidència conforme amb el 
disposat en l’article 177 de LRHL i el RD 500/1990, de 20 d’abril, considera necessària l’aprovació 
per part del Ple del Consell Comarcal del següent expedient de suplements de crèdit: 
 
Núm.  P. ingrès Denominació Import P. despesa 
3-1/2 45501 D.Ac.Social.Ciut.Retribucions UBASP 15.317,51 324,130,00 
3-2/2 45501 D.Ac.Social.Ciut.Retribucions CDIAP 13.355,67 324,130,04 
3-3/2 45501 D.Ac.Social.Ciut.S.S.Retrib.UBASP 12.000,00 324,160,00 
3-4/2 45501 D.Ac.Social.Ciut.Teleassistènci domic. 6.000,00 324,227,19 
3-5/2 45501 D.Ac.Social.Ciut.Gent Gran 5.000,00 324,226,05 
3-6/2 45501 D.Ac.Social.Ciut.Cont.prestac.serveis 10.106,18 324,227,09 
3-7/2 45502 D.Treball. Pla Ocupació. Retribucions 9.197,76 751,130,00 
3-8/2 45502 D.Treball. Pla Ocupació. Segureta soc. 3.043,50 751,160,00 
3-9/2 45501 D.Educació. Transport escolar obligatori 70.000,00 422,226,09 
3-10/2 45501 D.Educació. Servei menjador preceptiu 25.000,00 422,226,10 
3-11/2 45400 ACA. EDAR Urgellet 90.045,84 441,227,14 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 259.066,46  
 
Així mateix hi ha despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, la consignació 
pressupostària existents és insuficient o no ampliable, i hi ha partides que poden minorar-se: 
 

Núm. Partida Denominació Import alta 
Import 
baixa 

1-1/2 111,110,00 Retribucions alts càrrecs 2.000,00   
1-2/2 121,110,00 Retrib. personal eventual   2.000,00 
1-3/2 111,160,02 Seg.Soc. Alts càrrecs 750,00   
1-4/2 121,160,02 Seg.Soc. personal eventual   750,00 
1-5/2 751,130,00 Retrib. personal laboral turisme 7.000,00   
1-6/2 462,121,00 Retrib. complem. pers. funcion.         7.000,00 
1-7/2 751,160,00 Seg.Soc. personal laboral turisme 2.850,00   
1-8/2 462,160,01 Seg.Soc. personal funcionari   2.850,00 
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 12.600,00 12.600,00 
 
Cal tenir en compte el que disposen els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, i els articles 
40 i 41 del RD 500/90, de 20 d’abril, amb relació al règim de les transferències de crèdit i l’òrgan 
competent per autoritzar-les. 
 



A proposta de la Presidència el Ple per unanimitat dels 16 consellers presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la modificació del pressupost 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. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI ESTAT-GENERALI TAT PER A LA FINESTRETA 
ÚNICA.         Núm. exp.  CV-12/2007-GEN 
 
El president explica l’adhesió al conveni. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i anuncia el vot a favor del seu grup fent un 
comentari en el sentit de no quedar-se en l’oficina de contacte i que un cop implantat es vagi més 
enllà, ja que donada la realitat territorial s’hauria d’anar a la oficina d’informació, i fins i tot destinar-hi 
més recursos. Expressa també el lament per la manca de finançament. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau pel grup del PP i manifesta el seu vot a favor. 
 

ACORD 
 
Per Resolució del Departament de Presidència PRE/2318/2007, de 6 de juliol, publicada al DOGC de 
27 de juliol de 2007, s’ha donat publicitat al conveni marc entre l’Administració General de l’Estat i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al 
Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
La clàusula segona d’aquest Conveni preveu diverses categoria per a les entitats que s’hi adhereixin, 
i es proposa l’adhesió d’aquest Consell com a oficina de contacte  que inclou la prestació de serveis 
a nivell primari consistents en la recepció, registre i remissió de comunicacions del ciutadà. 
 
Atès el disposat a l’art. 38.4.b) de la Llei de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 
 
Primer . Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de l’Alt Urgell al Conveni esmentat fent constar 
específicament que aquesta se circumscriu a la categoria a) de la clàusula segona com a oficina de 
contacte . 
 
Segon . Trametre certificat d’aquest acord a la Direcció General d’Atenció Ciutadana del 
Departament de la Presidència. 
 
 
5. RATIFICACIÓ DEL DECRET PEL CONVENI AMB EL CAOC P ER A LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA PROMOCIÓ I E L DESENVOLUPAMENT DE LA 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ A LES ADMINISTRACIONS LOC ALS DE LA COMARCA         
                      
El president explica que aquest conveni ja s’havia firmat en d’altres exercicis i que en aquest sentit 
els deures a fer amb els ajuntaments per al 2007 es van fer el 2006. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot a favor manifestant que la 
transferència de 44.000 € és important pel territori. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i manifesta que l’import a distribuir entre els 
projectes de la comarca és important tot i que es limita a tràmits molt concrets. Manifesta també que 
potser el projecte de “Territorios Digitales” és més ampli i més ambiciós. 



 
El president replica que el projecte de “Territorios Digitales” va anar bé per avançar. 
 

ACORD 
 
En data 21 de juliol de 2007 es dictar el Decret de presidència 39/2007, el tenor literal del qual és el 
següent: 

“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 39/2007                 Núm. exp. CV-09/2007-GEN 

En data 27 de juliol de 2006 el Consell Comarcal va aprovar el Conveni amb el Consorci per a 
l’Administració Oberta de Catalunya que es va signar el 17 d’octubre per millorar la prestació de 
serveis als ciutadans mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.  
 
En el marc d’aquestes accions s’ha prestat el suport de primer nivell en gestió de tecnologia als 
ajuntaments per a l’ús de la extranet de les administracions públiques catalanes (Eacat), gestió de 
signatura electrònica i similars. 
 
Tenint en compte el bon funcionament d’aquest s’ha proposat la signatura d’una addenda a aquest 
conveni que preveu prestar serveis d’assistència tècnica en matèria de tecnologia de la informació i 
de les comunicacions de les administracions locals de la comarca per tal de concretar la relació 
d’actuacions i activitats que ha de portar a terme el Consell Comarcal i alhora actualitzar la seva 
dotació econòmica,. 
 
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 competències d’aquesta 
presidència per raó d’urgència, 
 
HE RESOLT :  
 
Primer.  Aprovar l’Addenda al Conveni amb el Consorci de l’Administració Electrònica Oberta de 
Catalunya (AOC) per la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la promoció i el 
desenvolupament de la societat de la informació a les administracions locals de la comarca. 
 
Segon.  Trametre certificat d’aquest acord al Consorci per a la seva deguda constància. 
 

Tercer.  Donar-se compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació.” 

 
Sotmesa la proposta de ratificació d’aquest s’acorda per unanimitat dels 16 membres presents. 
 
 
6. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2006,  SI S’ESCAU. 
 
Un cop explicat el resum del compte general de l’exercici 2006 per part del Sr. Porta Colom, gerent 
del Consell Comarcal, pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i manifesta que el seu vot serà 
d’abstenció ja que tot i que van votar a favor a la comissió informativa hi ha projectes que no s’han 
dut a terme. 
 
A continuació la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i anuncia el vot en contra dels 
membres del seu grup. Manifesta l’agraïment per la facilitat en la consulta dels expedients que s’ha 
donat. Justifica el vot negatiu, en primer lloc, per coherència amb el vot negatiu al pressupost del 
2006, per inversions repetides no executades i per dubtes en la viabilitat de projectes com el de la 
biomasa, com en el no augment de la presència dels SAT a la comarca, que hauria de ser de dos 
dies a la setmana i no només de ½ dia com passa algun lloc. Manifesta que no estan d‘acord en els 
assessors ni en les despeses dels consellers de l’equip de govern. 
 
Valora com a positiva la diferència entre ingressos i despeses de 256.000 € però manifesta que el 
romanent acumulat de 600.000 € no és tant positiu perquè tot i que son recursos per invertir hi ha 



moltes necessitats i com que no passa cada dia que es tinguin aquests recursos se’ls hi ha de 
buscar una finalitat. Respecte al pressupost inicial posa de relleu que s’ha incrementat un 20% i que 
se n’ha executat un 70% i entén que un 30% de pressupost no executat indiquen un error de 
planificació. Posa com exemple de no execució l’edifici seu del Consell Comarcal, les plaques 
fotovoltaiques i la neteja de rius i entén doncs que no s’ha de posar al pressupost allò que no és 
segur que es farà. El fet que no hi hagi endeutament ho valora com a negatiu ja que certes ràtios 
d’endeutament son bones per incentivar l’economia. 
 
Pern la paraula el president i manifesta que s’ha de felicitar el fet de tenir un resultat pressupostari de 
272.000 € ja que indica bona gestió i no és gens fàcil d’aconseguir. Posa de relleu que la Llei 
d’Hisendes Locals deixa en situació crítica als ens locals i més als Consells Comarcals i per tant en 
aquest situació valora el resultat com a molt positiu. 
 
El president exposa que el pressupost és un treball en prespectiva per un exercici i que els 
increments es produeixen a totes les institucions i son normals per molt bé que es faci la planificació. 
El fet de posar inversions que son per fer un any i que a vegades s’han de fer l’altre no és negatiu. A 
vegades la falta de posar les inversions fa que s’hagin de fer modificacions pressupostàries. Posa de 
manifesta que fer algunes previsions per excés pot donar agilitat pressupostària. 
 
Pel que fa a l’endeutament baix, el president explica que el Consell ja havia tingut endeutaments més 
alts sabent sempre que s’hi podia fer front, explica doncs que ara es necessita tenir un endeutament 
baix per poder fer front a certes inversions. El romanent acumulat es fruit de la bona gestió i es vol 
dedicar al nou edifici del Consell Comarcal. Entén que el grau d’execució del pressupost és correcte i 
més tenint en compte el poc marge de maniobra existent i considera   que tenir el resultat 
pressupostari en positiu de 257.000 és per felicitar a l’equip de l’àrea de finances i al gerent. Agraeix 
també l’abstenció del grup del PP. 
 
El gerent explica quatre de les partides de no inversió en el sentit que alguna està al pressupost del 
2007 una altre vegada com l’edifici, pel qual al 2006 es va tancar el projecte i el 2007 s’està buscant 
el finançament ja que amb el romanent és insuficient. Pel que fa a la biomasa i a les plaques 
fotovoltaiques son projectes que s’han traslladat a l’exercici 2007 i que el 2006 es van tancar amb un 
estudi. Pel que fa a la biomasa s’ha fet un estudi de biomasa forestal amb conveni amb l’ICAEN 
(Institut Català de l’Energia) i aquest Institut està adjudicant l’estudi-projecte de les diferents 
alternatives. Pel que fa a les plaques fotovoltaiques s’està en converses amb PEUSA per a la 
exportació d’energia elèctrica. Per última explica que en relació al PDR (programa de 
desenvolupament rural) era una partida oberta que al final no s’ha executat perquè el Departament 
d’Agricultura l’ha executat directament. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i en torn de rèplica i a tall descriptiu explica 
que l’increment del 20% del pressupost junt amb l’afirmació que és millor pressupost en excés 
perquè és bo ser optimista s’ha de vigilar perquè crea expectatives que després no arriben i pot 
generar l’efecte contrari. Pel que fa a la capacitat d’endeutament manifesta que és positiu que et 
sobrin però que no es poden tenir gaire temps sense fer servir. Explica que projectes com el de les 
plaques fotovoltaiques, la biomasa o “Territorios Digitales” posen de manifest que no hi ha una línia 
estratègica, que son projectes molt cars i als què s’hi ha de ser, però no ser un banc de proves. S’ha 
de mirar molt bé que estiguin consensuats i que vagin en bona línia. En el cas particular de 
“Territorios Digitales” s’ha fet molta difusió però son inversions que s’estan quedant enrera. 
 
El president respon i pel que fa al servei d’assistència al municipis (SAT) posa de manifest que és 
una qüestió que preocupa molt i que les necessitats son cada cop més, en aquest sentit explica que 
avui en la visita que ha fet el president de la Diputació se n’ha parlat ja que és una qüestió important 
amb molt de cost i que per tant s’ha de mirar d’ampliar el conveni amb la Diputació per aquest servei. 
Pel que fa al pressupost i al compte general explica que aquest és un  pressupost realista i reflexiona 
sobre el fet que anys enrera un conseller comarcal del grup del PSC-Progrés deia que als consells, 
donada les seves característiques, el nivell d’endeutament havia de ser zero. Pel que fa a l’afirmació 
de que no es pot ser un banc de proves posa de relleu que el Consell Comarcal no ho vol ser. Pel 
que fa al programa de “Territorios Digitales” manifesta que el Consell Comarcal ha fet els deures i 
que han estat altres empreses adjudicatàries d’altres administracions qui no els han fet bé, i en 
aquest sentit ja s’estan fent gestions per millorar-ho. 
 



ACORD 
 
Presentat a la consideració del Ple el Compte General de l'exercici 2006, integrat pel de la pròpia 
entitat i el de la societat pública mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la intervenció 
comarcal, rendit pel president i informat per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 7 de 
setembre i 2 d’octubre, i vist el resum sobre el resultat de la gestió pressupostària i liquidació de 
l'exercici, del qual resulta un resultat pressupostari ajustat de 272.757,82 € i un romanent positiu de 
tresoreria per despeses generals d’import de 628.849,85 €. 
 
Vistos que els informes de la Comissió han estat favorables a l'aprovació del Compte General. 
 
Tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Vistos els informes d’intervenció emesos, 
 
Se sotmet a votació ordinària el Compte General de l'exercici de 2006 i per majoria, amb els  8 vots a 
favor dels membres presents dels grups de CiU i ERC, 1 abstenció de la consellera del grup del PP i 
amb 5 vots en contra dels membres presents del Grup del PSC-Progrés, s’acorda   
 
Únic.  Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 2006. 
 
 
6.1. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE  BÉNS A 31.12.2006  

               Núm. exp. IN-11/2007-PAT 
 
A continuació, i examinada la rectificació anual preceptiva de l'Inventari de béns i drets de l'entitat, 
redactada per la intervenció i que reflecteix les altes i baixes que hi ha hagut durant el darrer exercici, 
i trobada conforme. 
 
Atesos els articles 102 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, el Ple 
de la corporació s'adhereix al dictamen de la Comissió de Finances i Règim Interior, i per unanimitat 
dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari general de béns i de drets d'aquesta entitat referida al 31 
de desembre de 2006, l'import del qual queda fixat en 5.203.316,38 € de patrimoni nominal. 
 
Segon. Trametre una còpia de la rectificació de l'Inventari, autoritzada per la secretària accidental i 
amb el vistiplau del president, al subdelegat del Govern a Lleida i a la Delegació Territorial del 
Departament de Governació de la Generalitat, d'acord amb el que estableixen els articles 86 del Text 
Refós de les disposicions vigents en matèria de règim local i 105.3 del Decret 336/1988, pel qual 
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
 
7. FIXAR LA DATA DEL PLE PEL MES DE DESEMBRE 
 
Atès que pel calendari fixat com a sessions ordinàries del Ple per a l’any 2007 la data que 
correspondria al mes de desembre fora el dia 13 de desembre. 
 
 amb alguna modificació respecte a les sessions del Ple previstes de forma ordinària per enguany, ja 
que algunes coincideixen amb algun festiu o setmanes amb dies festius, i per tant la sessió del Ple 
s'hauria de traslladar de dia en alguns casos, proposant-se els següents canvis: 
 
• sessió ordinària corresponent al segons dijous de desembre es trasllada a 20 de desembre de 

2007 a les 13 hores. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s'aprova aquest calendari per a les sessions del Ple. 
 
 



ÀREA DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI  

 
8. APROVACIO DE PROJECTES D’OBRES 
 
El president exposa els tres projectes que es proposen per ser aprovats. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia el vot a favor dels membres del seu 
grup i demana que es faci una comissió per estudiar els diferents projectes i les propostes dels 
ajuntaments per fer-ho més participatiu i fer-ho amb temps. 
 
El President explica que els ajuntament van fent arribar les seves peticions i que considera que el 
amrc de debat és la pròpia comissió informativa i el Consell d’Alcaldes. Manifesta que l’àmbit de 
debat hi serà i que aqeust és el de les comissions informatives existents i el Consell d’alcades i no 
creant més comissions. 
 
El Sr. Ordeig replica que per l’existència d’una comissió més no passa res perquè costa fer el 
seguiment, però que l’important és que hi hagi àmbit de debat i si aquest ha de ser el Consell 
d’Alcaldes ja està bé, però que es reuneixi. 
 
El president agraeix el vot favorable de tots els grups i aprofita per dir que  també hi ha la comissió 
de govern comarcal amb representació de tots els grups polítics i que mai s’ha tancat cap debat ni 
cap intervenció i que si cal aquest òrgan també pot servir per debat. 
 
 

ACORD 
 
El Consell Comarcal té previst fer les obres següents amb el pressupost que hi consta 
 
Els projecte ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTES Núm. exp. MUNICIPI Import 
Arranjament camí rural de Montanissell AP-03/2007-PRO Coll de Nargó 229.054,79 
Arranjament camí rural de Cassovall AP-04/2007-PRO Montferrer 111.575,27 
Arranjament del Camí rural de Vinyets  AP-05/2007-PRO Organyà 230.369,94 
 
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 els projectes d’obres esmentats 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. 
 
 
9. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER A LA FIBRA ÒPTICA 

Núm. exp. CV-11/2007-AJU 
 
El president presenta la proposta d’acord per aprovació del conveni. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i manifesta que el seu vot serà l’abstenció perquè no 
tenen clar que s’hagi d’invertir en aquesta obra perquè és competència de l’Ajuntament de la Seu i 
entenen que aquests recursos estarien millor invertits a la comarca. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia el vot en contra dels membres del 
seu grup i que seguint els arguments exposats per la representant del Partit Popular els sembla que 
la canalització de la fibra òptica estava prevsit que arribés a tots els edificis públics i ja es 



contemplava arribar al Consell i per tant no entenen perquè el Consell paga la seva part quan tots els 
edificis públics ja hi arribava l’Ajuntament. Manifesta que potser a la comarca estarien més ben 
invertits ja que hi ha infraestructures que estan a nivell molt deplorable. Afirma que potser 
l’Ajuntament podrà fer altres coses en infraestructures. 
 
El president explica que aquesta és una col·laboració de l’Ajuntament de la Seu i el Consell 
Comarcal per fer arribar la fibra òptica i que en el total de la inversió es podrà fer arribar la fibra fins 
al Pla de les Forques, i que el fet de posar els 30.000 € hi ajuda molt. Manifesta que pel que fa a la 
comarca el Consell Comarcal està complint molt, i el que està fallant són les inversions que havien 
de venir per part de la Generalitat. Explica que s’estan buscant altres fórmules per invertir allà on cal i 
ja toca. 
 
El Sr. Ordeig replica que segur que hi ha projectes d’infraestructura tecnològica per 30.000 € que els 
alcaldes estarien encantats en tenir-los i que s’han deixat de cobrir coses que haurien anat com anell 
al dit. 
 
El president explica que s’estan buscant més recursos per a infraestructura tecnològica. 
 

ACORD 
 
L'Ajuntament de La Seu d'Urgell està duent a terme unes obres per a portar la fibra òptica a diversos 
equipaments de la ciutat. Aquesta actuació preveu passar per les proximitats del Consell Comarcal. 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell està interessat a fer arribar aquesta connexió fins les seves 
dependències i per tal de regular les condicions d'aquesta operació es proposa la signatura d’un 
conveni. 
 
Per majoria, amb els  8 vots a favor dels membres presents dels grups de CiU i ERC, 1 abstenció de 
la consellera del grup del PP i amb 5 vots en contra dels membres presents del Grup del PSC-
Progrés, s’acorda   
 
Primer.  Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell de col·laboració per a la portada de 
la fibra òptica al Consell Comarcal 
 
 Segon . Notificar aquesta aprovació a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA 
SEU D’URGELL PER LA VOLTA CICLISTA     Núm. exp. CV -07/2007-AJU 
 
En data 24 de maig es va dictar el Decret de presidència 24/2007 el tenor literal del qual és el 
següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 24/2007       CV-07/200 7-AJU 
Volta ciclista a Lleida 
 
La Penya Ciclista Colomina organitza el propers dies del 6 i 7 de juny la 55Volta Ciclista Internacional 
a Lleida, estant previst el pas d’una etapa per la comarca amb arribada a la Seu d’Urgell, capital de 
la comarca.  
 
L’àmbit internacional i el ressò mediàtic d’aquest esdeveniment fa del tot convenient que el Consell 
Comarcal doni el seu suport a la realització d’aquesta volta ciclista, amb una etapa a la comarca. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de la Seu també dóna el seu suport i col·laboració per a la 
realització d’aquesta cursa. 
 
Tenint en compte la proximitat de la data de celebració d’aquest acte i el disposat a l’article 13 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 el Conveni que regula el patrocini del Consell Comarcal amb l’aportació econòmica 
màxima de 1.000 € per part de l’ens comarcal. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la Penya Ciclista Colomina 
per a la seva constància. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement.” 
 
Sotmesa a votació la ratificació del Decret aquest s’aprova per unanimitat dels 16 membres presents. 
 
 
11. DECLARACIÓ DE BÈ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DELS MOLINS DE LA VANSA I 
FÒRNOLS         
 
El president explica la proposta d’acord per a la declaració de BCIL de tres molins del terme 
municipal de la Vansa i Fòrnols. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia el seu vot a favor però vol fer una 
puntualització en el sentit que seguint la línea del què s’està fent amb el patrimoni industrial es faci 
un catàleg de patrimoni cultural de la comarca i que no s’esperi a què siguin els ajuntaments que ho 
demanin sinó que es facin propostes des del Consell 
 
El president respon que pot està molt bé fer les propostes des del Consell però creu que han de ser 
els ajuntaments els que tinguin la última paraula. 
 

ACORD 
Núm. exp. BCIL 01/2007 

 
L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local dels molins 
de titularitat municipal següents : 
 

� Molí d’Adrén 
� Molí de Fòrnols 
� Molí de Cornellana. 

 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del Consell 
Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada per l’Ajuntament, que ha declarat que n’és el 
propietari, amb la mateixa sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que, malgrat el seu estat d’abandó, els tres molins conserven encara bona part 
de la seva antiga estructura i, en el cas del d’Adraén, bona part de la seva maquinària, així com el fet 
que tots tres molins són representatius d’un dels trets característics de l’economia i les formes de 
vida d’aquestes terres de muntanya fins ben avançat el segle XX, que era l’economia 
d’autosubsistència, i el seu propi abandó és símbol de l’arribada de nous models econòmics, fet que 
els converteix en singulars manifestacions de la nostra arqueologia industrial.  
 
 
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 els següents molins: 

� Molí d’Adrén 
� Molí de Fòrnols 



� Molí de Cornellana. 
 
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. 
 
 
12. CONVENI AMB LA UNIVERSITAT POLITÈNCIA DE CATALU NYA: ESTUDI SOBRE INDICIS 
MINERS          Núm. exp. CV-14/2007-UNI 
 
Tenint en compte la importància minera que tingueren antuvi les comarques pirinenques i que dintre 
d’aquest context es situen les diverses explotacions mineres que es van realitzar a diversos indrets 
de l’Alt Urgell, especialment als sectors occidentals (Noves de Segre – Castellbó), septentrionals 
(Ras de Conques) i orientals (serra del Cadí) de la comarca. 
 
Tenint en compte l’interès mutu amb el Departament d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals de la 
Universitat Politènica de Manresa (UPC) que en la seva activitat de recerca es dedica principalment 
al camp dels recursos naturals, des de l’explotació fins a la conservació i protecció del medi natural i 
que dins de les principals línies d’investigació hi ha la disciplina de la Geologia ambiental dedicada a 
aspectes com la prospecció de recursos, l’ordenació territorial, la prevenció i minimització dels riscos 
geològics i l’explotació racional dels recursos naturals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’elaboració d’un estudi 
dels indicis miners dels sectors occidentals (Noves de Segre-Castellbò), septentrionals (Ras de 
Conques) i orientals (serra del Cadí). 
 
Segon.  Trametre certificat d’aquest acord a la Universitat per a la seva constància i per tal de poder 
procedir amb la signatura. 
 
 
13. CONVENI AMB LA REVISTA CADÍ-PEDRAFORCA                                 

           Núm. exp. CO-SUM-21/2007 
El president explica la proposta d’acord. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau i anuncia el vot a favor del PP i posa de manifest que creu molt 
convenint aquest tipus de convenis amb revistes d’interès i alhora demana que si alguna altre 
publicació ho demana també s’estudii. 
 
El Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés anuncia el vot a favor dels membres del seu grup. 
 

ACORD 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha rebut una proposta per part de l’empresa Editorial Gavarres, SL 
per editar una revista en format gran que s’anomenarà Cadí – Pedraforca  i que tractarà temes 
bàsicament d’interès cultural amb un abast territorial que comprendrà les comarques de l’Alt Urgell, el 
Berguedà i la Cerdanya. 
 
Atès el disposat als articles 56 i 176 de la LCAP, i fent ús de les atribucions que m'atorga l'article 
13.1.h 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. 
 
Per unanimitat dels unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l’expedient de contractació per a l’adjudicació del 
subministrament esmentat com a contracte menor. 
 



Segon. Adjudicar el contracte menor de subministrament a Editorial Gavarres, SL per a l’edició de la 
revista semestral Cadí - Pedraforca, per un import total de 600 € anuals més l’IVA corresponent, on 
constarà una pàgina de publicitat i 10 subscripcions. 
 
Tercer. Complir tots els altres tràmits preceptius fins a la formalització del contracte i incorporar a 
l’expedient còpia del contracte que s’atorgui. 
 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
14. APROVACIÓ DEL CONVENI PEL PROTOCOL D’ACTUACIO E N MATÈRIA D’ATENCIÓ A LA 
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVES EN RISC 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, explica el contingut del protocol i posa de relleu que s’està col·laborant de 
forma activa en aquest tema amb totes les institucions des de l’any 2002. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i diu que creu molt interessar aquestes col·laboracions que 
segueixen la línia de la violència de gènere, i per tant votarà a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i  anuncia el vot a favor dels membres del seu grup i 
manifesta que és un pas més en la comissió tècnica que hi havia des del 2002. Manifesta que la 
comissió de seguiment ha d’avaluar l’èxit del protocol perquè aquest no es quedi en una declaració 
d’intencions i que sigui la comissió la que lideri. 
 
El president agraeix el vot a favor de tots els grups. 
 

ACORD 
               Núm. exp. CV-13/2007-AJU 
 
Per part dels serveis socials comarcals s’ha proposat la signatura d’un protocol que fixi mecanismes e 
coordinació i col·laboració en matèria d’intervenció en infants, adolescents i joves en risc a la comarca 
de l’Alt Urgell entre l’Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal, l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell, l’Àrea Bàsica de Salut de l’Alt Urgell Sud, 
Fundació Sant Hospital i el Cos dels Mossos d’Esquadra que té per objecte aconseguir la màxima 
cooperació i col·laboració entre totes les administracions i institucions implicades i els seus 
professionals per afrontar de forma coordinada el sobre possibles maltractaments. 
 
Per tal de poder dotar de validesa i eficàcia a aquest acord és necessària la seva aprovació ple Ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la signatura de l‘acord de coordinació i col·laboració esmentat als antecedents. 
 
Segon.  Notificat aquest acord a totes les parts signatàries. 
 
 
15.  ADDENDA AL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCAC IÓ PER AL CURS 2007/2008
               Núm. exp. CV-10/2007-GEN 
 
El gerent presenta el contingut de la proposta d’acord. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau, del grup del PP i anuncia el seu vot a favor malgrat que s’hagi 
restringit el menjador escolar i manifesta que s’ha de fer un seguiment d’aquest tema. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia també el vot a favor dels membres 
del seu grup i diu que vol que quedi constància del desajust amb el tema del menjador. 
 
 

Acord 



 
El Departament d’Educació ha tramès la proposta econòmica inicial per a l’addenda d’actualització del 
finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2007/08 per a la gestió de 
determinades competències en matèria d’ensenyament. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts en aquesta proposta pel curs 
escolar 2007/08 preveu un total de transferència per import de 1.300.081,30 € i inclou els conceptes 
de transport, menjador escolar i despeses de gestió. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret 
legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’Addenda al Conveni d'Educació per al curs 2007/2008, per un import total de 
1.300.081,30 €. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a la DG de Centres Educatius del Departament d'Educació per a la 
seva tramitació. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
16. DONAR COMPTE DE DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLU CIONS 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. 25 al 84 de  2007, compresos entre els dies 25 de maig i la data d'avui. 
� Resolucions:  núm. 28 a la 61 de 2007, compreses entre els dies 25 de maig i la data d'avui. 
 
 
17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA I PRECS I PREGUNTES 
 
INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa de la visita del President de la Diputació de Lleida i explica que està prevista una 
compareixença al Senat per parlar dels problemes del finançament dels ens locals, sobretot dels ens 
locals allunyats de les grans poblacions. Els problemes van més enllà de la complicació del difícil 
equilibri pressupostari pel pressupost ordinari. Els ens locals tenim un finançament mal resolt i per 
tant és d’agrair que s’inicii el camí per millorar-lo. 
 
El president informa que en el marc de les converses amb el president de la Diputació s’han parlar 
de molts aspectes, entre ells el servei de SAT i els serveis a petits municipis. 
 
El president manifesta que amb l’aprovació de la Llei de Protecció dels Animals que contempla 
moltes obligacions pels ajuntaments però per l’aplicació de les quals no es preveu cap finançament, 
proposa demanar-ne a la Diputació de Lleida tant per inversions com per manteniment del refugi 
supracomarcal d’animals. 
 
El president recorda la participació de la Diputació de Lleida en el cofinançament del programa 
Leader Plus a la comarca en què aquesta institució a aportat el 75% de l’aportació local total de la 
comarca, essent la Diputació catalana que més a aportat. Tenint en compte que encara no s’ha fet 
públic com es gestionarà el proper Leader, el president, posa de relleu que s’hauria d’aprofitar les 
inèrcies creades per donar continuïtat a la col·laboració en promoció econòmica de la Diputació a la 
comarcal. 
 



A continuació el Sr. Jesús Fierro, president i en tant que tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell, i recorda 
als assistents que els dies 20 i 21 d’octubre tindrà lloc la Fira de Sant Ermengol que serà inaugurada 
pel Conseller d’Agricultura i convida tots els consellers a què hi assisteixin. 
 
Recorda també que properament hi haurà la Fira d’Oliana i la de d’Organyà i insta als assistents a 
anar-hi. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el Sr. Ordeig per fer un prec  en relació al projecte de “Territorios Digitales” que 
està a punt d’acabar. Demana que es faci una sessió informativa abans de tancar el projecte, amb 
tècnics i responsables, per explicar quants diners s’han invertit i per veure, sobre el plantejament 
inicial, que s’ha complert, per tal que si hi ha uns “Territorios Digitales 2” quines serien les 
prespectives i obrir-ho als alcaldes de la comarca. 
 
El president respon que està plenament d’acord amb el prec i explica que a l’anterior mandat es van 
fer dues reunions d’aquest tipus. Posa de relleu i que és bo i necessari i que es buscarà una data 
perquè els tècnics hi puguin ser i explicar-ho bé i per tant accepta el prec. 
 
Demana la paraula el Sr. Ordeig altre cop i en relació al Consell d’Alcaldes i seguint el discurs del 
president de donar-hi la màxima empenta ja que son els agents més importants i tenen els 
problemes del dia a dia, demana que, respectant el reglament de règim local, aquests consell tingui 
més pes específic. 
 
El president manifesta que accepta el prec i posa de relleu que el Consell d’Alcaldes tot i ser un 
òrgan consultiu és qui ha de marca moltes de les línies d’actuació. 
 
 
18. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES 
 
El president obre el torn de paraules als alcaldes. 
 
Demana la paraula la Sra. Dolors Vidal, consellera i alcaldessa de les Valls d’Aguilar i manifesta que 
com alcaldessa vol manifestar la seva queixa pel fet que es van començar les obres de la carretera  
de Castellàs del Cantó i que no es va avisar a l’Ajuntament. Així mateix posa de manifest que 
convenis com el que s’ha aprovat avui sobre els indicis miners i que per exemple afecta al seu 
municipi no s’ha comunicat res a l’Ajuntament. 
 
El president demana excuses per endavant i manifesta el seu acord en què l’Ajuntament on s’actua 
ho ha de saber. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 


