
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 8/2007 
Caràcter: Ordinari 
Data: 20 de desembre de 2007 
Durada: de 13.00 h a 14.10 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Il·lm. Sr.  Jesús Fierro Rugall, president 
 
- Il·lm. Sr.  Ramon Fierro Rugall, vicepresident 
- Sr. Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- Il·lm. Sr.  Benito Fité Vergé vicepresident 
- Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives; conseller 
- Sr.  José M. Cequiel Escardibul, conseller 
- Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
- Sr. Oscar Ordeig Molist, conseller 
- Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
- Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
- Il·lma. Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
- Sr. Francesc Bonet Calderó, 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 
- Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
- Sra. Monica Sainz Cuenca, consellera 
 
S’ausenten durant la sessió 
 
- Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 

Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Alcalde de Bassella 
- 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. Antoni Capdevila Tarradellas, Alcalde de Ribera de l’Urgellet 
 



 
Alcaldes que excusen la seva assistència 
 
- Il·lm. Sr. Josep Marquès Castany, Alcalde de Cabó 
- Il·lm. Sr. Joan Gispert Pallerola, Alcalde de Cava 
- Il·lma. Sra. Carme Valls Piera, alcaldessa de Josa i Tuixén 
- Il·lm. Sr. Joan Pallarès Oliva, Alcalde de Peramola 
- Il·lm. Sr. Pere Artigues Alrich, Alcalde de les Valls de Valira 
- Il·lm. Sr. Josep Camps Torrents, Alcalde de la Vansa i Fòrnols 
 

O R D R E   D E L   D I A 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 

COMISSIO DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 
 
2. Modificació de crèdits 5/2007 de transferències i suplements de crèdit. 
3. Aprovació de l’informe d’estabilitat pressupostària exercici 2007. 
4. Aprovació de l’informe de no efectes dels d’estabilitats pressupostària dels exercicis 2005 i 2006. 
5. Ratificació dels Decrets d’aprovació de Convenis amb el Consorci de Normalització Lingüística per a 

cursos de català. 
6. Conveni amb la Fundació Aula d’Alt Estudis Electes per a un curs de formació d’electes locals. 
7. Ratificació del Decret de designació de representants dels consells comarcals a l’Organisme 

Autònom de Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. 
8. Nomenament de representant del Consell Comarcal al Consell Rector del Patronat de Turisme 

Terres de Lleida de la Diputació de Lleida. 
9. Nomenament de representants dels propietaris a les reserves de caça del Cadí i de l’Alt Urgell 

Cerdanya. 
10. Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de suport administratiu per a l’Oficina 

comarcal del Departament a la Seu d’Urgell 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
 
11. Aprovació de projectes i memòries valorades. 
12. Sol·licitud de subvenció al Departament de Governació pel PUOIS 2008-2012. 
13. Aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al camí del riu en el marc del 

programa INTERREG III 
14. Aprovació del Conveni amb l’Ajuntament d’Arsèguel per al camí de Frontanyà en el marc del 

programa INTERREG III 
15. Ratificació el Decret d’aprovació del Conveni de transport de viatgers 2007 amb el DPTOP 
16. Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a la línia de transport 

intercomarcal la Seu-Sort. 
17. Ratificació de la sol·licitud d’inclusió de les línees de transport a la demanda de Tuixén a la Seu 

d’Urgell i de Lles a la Seu d’Urgell al Conveni de transport de viatgers 2008 amb el DPTOP i de 
creació de les mateixes com a transport a la demanda. 

18. Sol·licitud a l’ACA per a ser administració actuant de l’EDAR de Montferrer. 
19. Encàrrec a IAUSA de la gestió de l’EDAR de Montferrer 
20. Suport a la petició d’infraestructura ferroviària Manresa-Solsona-la Seu d’Urgell 
21. Declaració d’un Bens Culturals d’interès local. 
 
 

COMISSIO D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
22. Addenda al Conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania 2007 pel programa PRODEP. 



23. Addenda al Conveni de per a la Unitat Mòbil d’Assistència Primària (UMAP), 2007. 
24. Ratificació del Decret d’aprovació del Conveni amb el D. d’Acció Social i Ciutadania de Joventut 

2007. 
25. Conveni amb els ajuntaments de Coll de Nargó, Oliana, Organyà, Peramola i Mancomunitat dels 

Ajuntaments d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet i Valls de Valira pel tècnic 
compartit de Joventut 2007. 

26. Creació del servei d’informació i atenció familiar a la comarca. 
27. Creació del programa preventiu i d’atenció per col·lectius en especial dificultat a la comarca que 

inclou les mesures penals alternatives i treballs en benefici de la comunitat. 
28. Acceptació de l’encàrrec de contractació del dinamitzador del Pla d’Educació i Entorn de la Seu 

d’Urgell i per a la contractació de monitors de reforç i encàrrec a IAUSA per a la seva gestió. 
 
29. Donar compte de Decrets de Presidència i Resolucions de Gerència. 
30. Precs i preguntes. 
31. 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 amb la inclusió d’una 
puntualització de la Sra. Lanau al punt 6 a la part de la discusió en el paragraf primer per tal de que hi 
consti que quan es va votar a favor a la comissió informativa encara era regidor el Sr. Pere Chica. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL  

2. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2007 DE TRANSFERÈNCIES I SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
Núm. exp. IN-15/2007-PRE 
 
El Sr. Pere Porta gerent del Consell explica el contingut de l’expedient 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau pel grup del PP i manifesta que votaran a favor de la modificació de crèdits 
entenent que el tancament de l’any sempre causa petites modificacions i que les proposades son per 
import relativament petits i per activitats subvencionades. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i manifesta que també votaran a favor entenent 
igualment que és provocada per ajustos pressupostaris que no representen increments al pressupost. 
 
ACORD : 
 
En data 11 de desembre 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 
1-1/3 111,226,01 Atencions protocol·làries i representatives 2.000,00  

1-2/3 121,130,00 Retribucions personal laboral serveis generals 2.000,00  

1-3/3 121,160,00 Seguretat social serveis generals 5.000,00  

1-4/3 121,214,00 Vehicles 3.000,00  

1-5/3 121,222,01 Comunicacions postals 1.500,00  



1-6/3 121,224,03 Asseg. responsabilitat civil 3.591,00  

1-7/3 121,227,09 Contractes prestacions de serveis 6.000,00  

1-8/3 121,625,00 Mobiliari i equipament d'oficina 1.200,00  

1-9/3 433,212,00 Edificis 2.000,00  

1-10/3 433,221,00 Energia elèctrica 1.000,00  

1-11/3 433,221,03 Combustibles i carburants 2.200,00  

1-12/3 451,226,15 Activitats culturals i recreatives 17.496,05  

1-13/3 751,226,14 Activitats divulgació i dinamització 10.379,21  

1-14/3 121,151,00 Gratificacions personal 2.000,00  

1-15/3 111,226,03 Jurídics   1.200,00 
1-16/3 121,110,00 Retribucions personal eventual   21.684,00 
1-17/3 121,120,00 Retribucions bàsiques personal funcionari   9.439,99 
1-18/3 121,121,00 Retribucions complem. personal funcionari   6.383,42 
1-19/3 121,160,01 Seguretat social personal funcionari   2.000,00 
1-20/3 121,160,02 Seguretat social personal eventual   5.000,00 
1-21/3 121,626,01 Equipaments informàtics i sist. comunicacions   1.200,00 
1-22/3 462,120,00 Retribucions bàsiques personal funcionari   10.458,85 
1-23/3 611,340,00 Interessos i altres de tresoreria   2.000,00 
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT …   59.366,26 59.366,26 
 
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 RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
La Base 11a. del pressupost 2007, en compliment de l’article 179 del RDL 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 Suplements de crèdit  
 
A fi de poder efectuar una modificació pressupostària per ampliació dels crèdits de les partides del 
pressupost de despeses següents: 
 
Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 
3-1/3 45500 Fons coop. local Catalunya 5.554,67 451,226,15 
3-2/3 45502 Inst. Cat. Dona. Polítiques igualtat 5.424,00 324,226,06 
3-3/3 45502 Dep. Interior. Foment per la pau 3.000,00 324,226,06 
3-4/3 45502 IDAPA. Subv. trementinaires 1.800,00 324,226,06 
3-5/3 45502 C.C. Esport. Programa esport escolar 150,00 751,226,21 
3-6/3 45500 Fons coop.local. Programa esport escolar 843,92 751,226,21 
3-7/3 46205 Ajuntaments. Manteniment SAT 2.500,00 462,231,01 
3-8/3 45502 Dep.Acc.Social. Prog.Violència de gènere 172,80 324,480,03 
3-9/3 45501 Dep.Acc.Social. Immigració 14.987,00 324,226,07 
3-10/3 45501 Dep.Acc.Social. Prog. transport adaptat 9.679,96 324,480,04 
3-11/3 45501 Dep.Acc.Social. Centre comarcal serv.soc. 29.300,34 324,226,04 
3-12/3 45501 Dep.Acc.Social. Teleassistència domicil. 6.000,00 324,227,19 



TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT …    79.412,69  
 
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 RDL 2/2004, de 5 de març 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 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’antecedent d’aquest acord. 
 
 
3. APROVACIÓ DE L’INFORME D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀ RIA EXERCICI 2007. 
Núm. exp. IN-12/2007-PRE 
El Sr. Porta, gerent, explica el contingut dels informes. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i manifesta que el seu vot als punts 3 i 4 serà d’abstenció 
perquè l’estabilitat pressupostària es defineix pels principis de transparència i eficàcies i que des de 
l’exercici 2005 s’estan pressupostant crèdits per a l’ampliació de la seu del consell comarcal i per la 
planta fotovoltaica i que s’està arrossegant des de llavors. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia que el seu vot als punts 3 i 4 també 
serà d’abstenció pels mateixos motius exposats per la Sra. Lanau. Demana que per l’exercici 2008 no es 
contemplin aquestes inversions si no s’han d’executar. 
 
ACORD : 
 
Formalitzat el Pressupost corresponent a l’exercici 2007, s’ha posat de manifest l’incompliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General 
d’Estabilitat Pressupostària. 
 
D’aquest pressupost, una part de la inversió es finança mitjançant dos crèdits per import de 476.400,00 
€, segons anotació a la partida d’ingressos 917.01 - 917.02 – 917.03, destinat aquests crèdits a les obres 
d’ampliació de la seu de la corporació i a una planta fotovoltaica.  
 
Atès el disposat a la Llei 18/2001 de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària, i al Reial 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, el Ple de la corporació ha d’aprovar el Pla econòmic-financer amb 
la justificació de la sostenibilitat financera de l’operació. 
 
Essent l’operació sostenible econòmicament, i no sent habitual per aquest ens recórrer al finançament 
mitjançant préstecs, d’acord amb el que es desprèn de l’anàlisi dels estats comptables, es preveu el 
retorn a la situació de compliment en un plaç de tres anys, d’acord amb la normativa abans esmentada. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels consellers presents de 8 CiU i dels 
2  d’ERC i amb l’abstenció de 5 membres presents del PSC-Progrès i 1 del grup del PP, s’acorda 
 
Únic.  Aprovar de l’informe econòmico-financer d’estabilitat pressupostària del pressupost 2007. 
 
 
4. APROVACIÓ DE L’INFORME DE NO EFECTES DELS D’ESTA BILITATS PRESSUPOSTÀRIA 
DELS EXERCICIS 2005 I 2006.      Núm. exp. IN-13/20 07-PRE 
 
En data 14 d’abril de 2005 i 20 de desembre de 2005 d’estabilitat pressupostàries del exercicis 2005 i 
2006 respectivament. 



 
Atès el disposat a l’article 22 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 de 12 de desembre, General d’Estabilitat 
Pressupostària, el Ple de l’ens local deixarà sense efecte el Pla econòmico-financer que arribi a l’equilibri 
en fase de liquidació, encara que no s’hagi esgotat l’horitzó temporal inicialment previst. 
 
Atès que l’aprovació del compte dels exercicis 2005 i 2006, efectuats pel Plens de data 13 de setembre 
de 2006, i 11 d’octubre de 2007, respectivament, posen de manifest l’equilibri financer d’ambdós 
liquidacions, i d’acord amb l’establert en el RD 1463/2007 abans esmentat, es proposa deixar sense 
efecte els plans esmentats en els antecedents. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels consellers presents de 8 CiU i dels 
2  d’ERC i amb l’abstenció de 5 membres presents del PSC-Progrès i 1 del grup del PP, s’acorda 
 
Únic.  Deixar sense efectes els informes d’estabilitat pressupostària esmentats 
 
 
5. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’APROVACIÓ DE CONVENIS  AMB EL CONSORCI DE 
NORMALITZACIÓ LINGÜÏSTICA PER A CURSOS DE CATALÀ. 
 
En data 22 d’octubre de 2007 es van dictar els Decret de Presidència  92 i 93 de Conveni amb el CNL 
per a la realització de cursos de català el tenor literal dels quals és el següent: 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 92/2007 
 

Núm. exp.: CV-16/2007-CON 
Conveni amb el Consorci de Normalització Lingüístic a per cursos de català dins el programa 
d’acolliment lingüístic. 
 
Arrel de la subvenció atorgada per la Secretari General per a la Immigració s’han de realitzar les 
diferents accions que en la sol·licitud es preveien, entre elles els cursos de català per immigrants. 
 
Un cop fetes les preinscripcions corresponents s’ha detectat que als municipis d’Oliana, Organyà i Coll 
de Nargó hi ha sol·licitud suficients per a fer un curs. 
 
El Consorci de Normalització Linguística ha proposat de fer tres cursos de 20 hores cadascún amb el 
resum següent 
 

Municipi Mes inici Mes final Nombres alumnes 

Oliana 
Coll de Nargó 
Organyà 

octubre 2007 
octubre 2007 
novembre 2007 

gener 2008 
desembre 2007 
desembre 2007 

15 
15 
14 

  
Atenent les facultat d’aquesta Presidència per urgència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el conveni marc de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per al 
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic i poder fer un els cursos de català que 
consten a l’antecedent. 
 
Segon. Notificar aquest decret al Consorci.  



 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva ratificació. 

DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 93/2007 
Núm. exp.: CV-17/2007-CON 

Conveni amb el Consorci de Normalització Lingüístic a pel curs de català per adults. 
 
Per tal de promoure l’ús social del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a 
l’aplicació de la Llei de Política Lingüística el Consorci per a Normalització Lingüística ha proposat al 
Consell Comarcal la possibilita e fer un curs per a adults de 90 hores. 
 
Un cop fetes les inscripcions corresponents s’ha assolit el nombre mínim de 20 alumnes previst i per tant 
el Consorci de Normalització Lingüística ha proposat de fer un curs de 90 hores i per a 20 alumnes 
mínim que es farà al Centre de Recursos Pedagògics, començant el 25 d’octubre de 2007 i acabament el 
8 de maig de 2008 
 
Atenent les facultat d’aquesta presidència per urgència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el conveni marc de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per a 
organitzar un curs de català per adults 
 
Segon. Notificar aquest decret al Consorci.  
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva ratificació. 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació s’aprova per unanimitat dels 16 membres presents. 
 
 
6. CONVENI AMB LA FUNDACIÓ AULA D’ALT ESTUDIS ELECT ES PER A UN CURS DE FORMACIÓ 
D’ELECTES LOCALS. 
 
El president explica que s’ha dut a terme un curs de formació per a càrrecs electes locals amb molt èxit 
de participació i ha estat altament positius pels assistents. En aquest sentit explica que segurament el 
proper any se’n farà alguna altre de cara als gestors públics. 
 
ACORD: 
 
En data 30 d’octubre de 2007 es van dictar el Decret de Presidència  97 de Conveni amb el la Fundació 
Aula d’Alts Estudis d’Electes per a la realització de cursos de formació per a electes locals de la comarca 
català el tenor literal dels quals és el següent: 
 
DECRET 97/2007 
Conveni Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes                Núm. exp. CV-18/2007-FUN 
 
Amb la voluntat de treballar conjuntament per a millorar la competència dels càrrecs electes en 
l’exercici de les seves funcions en les diferents administracions locals on hi ostenten representació i 
per tal d’establir la coordinació necessària entre elles i, si escau, amb altres organitzacions i 
administracions, per tal de racionalitzar i gestionar adequadament les actuacions i els recursos de què 
es disposi, s’ha previst la realització la jornada formativa de vuit hores prevista per al proper 9 i 10 de 
novembre de 2007 a la Seu d’Urgell adreçat a regidors d’Ajuntaments de la comarca. 
 



El títol de la jornada es “Curs introductori a l’organització i al règim juríd ic local”  i el professorat ha 
estat proposat per la Fundació Aula d’Alt Estudis d’Electes i serà el Sr.  Xavier Forcadell, advocat i tècnic 
d'Administració local i professor associat Universitat Rovira i Virgili. 
 
Les inscripcions es fixen en un cost de 25 € per persona que hauran de sufragar els assistents o la seva 
administració municipal de referència.  
 
A més, i per tal de coadjuvar al finançament del curs, el Consell Comarcal aportarà altres 25 € per inscrit 
i la diferència fins al cost estimat del curs més les despeses per dietes i/o allotjament seran a càrrec de la 
Fundació. 
 
Atenent les facultats d’aquesta presidència per urgència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes  per a 
l’organització la Jornada de formació que consta als antecedents. 
 
Segon. Notificar aquest decret a la Fundació 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva ratificació. 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació s’aprova per unanimitat dels 16 membres presents. 
 
 
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE DESIGNACIÓ DE REPRESEN TANTS DELS CONSELLS 
COMARCALS A L’ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ DE TR IBUTS LOCALS DE LA 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA.       Núm. exp. SE-NOM-05/2007 . 
 
El president explica la proposta de representació a favor dels consells comarcals l’Urgell i del Pallars 
Jussà. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i manifesta que el seu vot serà d’abstenció perquè 
desconeixen els motius pels quals es proposen aquests dos consells comarcals així com pel fet que no 
sigui el Consell Comarcal de l’Alt Urgell un dels representants. Posa de relleu que si s’haguessin explicat 
els motius de com s’ha arribat a aquesta proposta potser el seu vot seria favorable. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i  anuncia que el vot dels membres del seu grup 
serà en contra pels mateixos motius exposat per la Sra. Lanau. Manifesta que suposa que s’ha parlat 
amb els representants dels altres consell comarcals. Demana que es faci saber abans i no directament a 
la comissió informativa sinó quan arribi la sol·licitud. 
 
El president explica que la sol·licitud per part de l’Organisme Autònom de recaptació de la Diputació de 
Lleida va arribar amb molt poc temps i posa de relleu que cas que hagués arribat amb més temps 
s’hagués pogut informar millor. 
 
ACORD 
 
En data 30 de novembre de 2007 es va dictar el Decret de Presidència  119 de designació dels consells 
comarcals de la província representats al Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de 
Recaptació de Tributs Locals al que hi ha d’assistir dos consell Comarcals en representació de tots, el 
tenor literal del qual és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚMERO 119/2007                              Núm. exp. SE-NOM-05/2007 



 
S’ha rebut de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals a la Diputació de Lleida per 
tal que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a designar els consells comarcals que representaran a 
aquests al Consell d’Administració de l’OARTL de la Diputació de Lleida. 
 
Atès el disposat a l’article 4.d) dels Estatuts de l’Organisme autònom i tenint en compte les facultats 
d’aquesta presidència per raó d’urgència, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Designar com a representant dels Consells Comarcals al Consell d’Administració de l’Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i al Consell Comarcal de l’Urgell. 
 
Segon.   Notificar aquest acord  a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals a la 
Diputació de Lleida. 
 
Tercer.  Donar-ne compte al plenari per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels consellers presents de 8 CiU i dels 
2  d’ERC i amb els vots en contra dels 5 membres presents del PSC-Progrès i l’abstenció del membres 
del grup del PP, s’acorda 
 
Únic.  Ratificar el Decret que consta a l’antecedent. 
 
 
8. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL CONSELL COMARCAL AL CONSELL RECTOR DEL 
PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA TERRES DE LLEIDA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. 
Núm. exp. PR- 03/2007- DEL 
 
En data 22 d’octubre el President, mitjançant Decret 91/2007 va delegar la seva representació al 
Patronat de Promoció Econòmica Terres de Lleida al conseller comarcal Sr. Marc Porta Fàbrega atès 
que es va rebre convocatòria per a la primera reunió i el president no hi podia assistir. 
 
Tenint en compte que el responsable de promoció econòmica i de turisme del Consell Comarcal és el 
conseller Sr. Marc Porta Fàbrega es proposa aquest com a representant del Consell a aquest Patronat 
de forma permanent. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Designar al Sr. Marc Porta Fàbrega representant del Consell Comarcal al Patronat de Promoció 
Econòmica de les Terres de Lleida de la Diputació de Lleida. 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Patronat 
 
 
9. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DELS PROPIETARIS A L ES RESERVES DE CAÇA DEL 
CADÍ I DE L’ALT URGELL        Núm. exp.SE-NOM-06/2007 
 
El president explica que s’han de designar els representants del col·lectiu dels propietaris a les Reserves 
de les Juntes de Caça del Cadí i de l’Alt Urgell-Cerdanya i explica que ha estat complicat de trobar les 
persones que hi vulguin acudir. 
 



Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i anuncia que el seu vot serà el d’abstenció perquè fins a 
la data d’avui no se’ls hi ha dit els noms de les persones proposades. 
 
La Sra. Lanau manifesta que el seu vot també serà el d’abstenció pels mateixos motius exposats pel Sr. 
Ordeig. 
 
 
ACORD 
 
Per part de la Reserva Nacional de Caça del Cadí del Departament de Medi Ambient i Habitatge s’ha 
tramès escrit recordant la necessitat de nomenar des del Consell Comarcal els representants dels 
propietaris a cada una de les reserves que hi ha a la comarca. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb els vots a favor dels consellers presents de 8 CiU i dels 
2  d’ERC i amb l’abstenció de 5 membres presents del PSC-Progrès i 1 del grup del PP, s’acorda 
 
Primer.  Designar les persones següents per tal que representin el Consell Comarcal als òrgans que 
consten a continuació com a representants del col·lectiu de propietaris: 
 
Junta Consultiva  de la Reserva Nacional de Caça 
del Cadí 

Sr. Joan Pubill Altimir 

Junta Consultiva  de la Reserva Nacional de Caça 
de l’Alt Urgell-Cerdanya 

Sr. Pere Herreros Sanvicens 

 
Segon.  Notificar aquest acord a la Reserva Nacional de Caça del Cadí i de l’Alt Urgell Cerdanya a Bagà. 
 
 
10. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HA BITATGE DE SUPORT 
ADMINISTRATIU PER  AL’OFICINA COMARCAL DEL DEPARTAM ENT A LA SEU D’URGELL 
Núm. exp. CV-27/2007-GEN 
 
Per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge s’ha proposat la signatura d’un conveni de 
col·laboració administrativa per tal de facilitar la obertura de la oficina que aquest Departament té a la 
Seu d’Urgell. 
 
Vist el contingut del Conveni d’encàrrec de gestió que contempla el servei d’una persona amb una 
dedicació de 10 hores setmanals i un import de 7140 euros any. 
 
Tenint en compte el disposat a l’article 15 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el conveni per encàrrec de gestió amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per 
a tasques administratives a l’Oficina Comarcal del Departament a la Seu d’Urgell per a l’any 2008 
 
Segon.  Notificar aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
 
COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
 
11. APROVACIÓ DE PROJECTES I MEMÒRIES 
 
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  i Memories valorades Núm. exp. MUNICIPI Import 
Arranjament de revolt al PK-3,450 (el Tosquer) del 
camí d’accés a Cabó  

Projecte 
Cabó 195.389,69 

Pavimentació del camí rural d’Aravell a Bellestar 
Projecte Montferrer i 

Castellbò 142.698,44 
Pavimentació i revestiment de cunetes del camí 
rural d’accés a Vilanova de Banat 

MV Alas 395.000,00 

Contenció de talussos, millora del drenatge 
longitudinal i col·locació i de barrera de seguretat al  
caní d’accés a Cava 

MV CAVA 108.127,79 

Revestiment de cunetes i col·locació de barrera de 
seguretat del camí d’accés a l’Alzina 

MV Fígols i Alinyà 139.048,30 

Pavimentació d’un tram del camí d’accés a Sallent 
des de la ctra. L-511(les Masies) 

MV Coll de Nargó 203.278,20 

 
 
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. 
 
 
12. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVE RNACIÓ PEL PUOIS 2008-2012. 
Núm. exp. SU-32/2007-GEN 
 
El Sr. Ramon Fierro presenta la proposta d’acord fent esment especial sobre els cofinançaments 
previstos d’algunes d’aquestes obres amb el Pla de Camins de l’any corresponent menys el de Vilanova 
de Banat que per les seves característiques segurament tindrà un major finançament local. 
 
Explica també que es demana el Centres de Serveis Supramunicipals de l’Alt Urgell per a l’any 2008 i 
que es condicionaria inicialment la seva excecució a la obtenció de la subvenció que es proposaria en el 
programa d’acció territorial. 
 
Fa referència també a la sol·licitud d’un bibliobus comarcal que és bàsicament reiteració del que ja es va 
demanar al quadrienni anterior. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot favorable i pregunta si les 
intervencions per les quals se sol·licita subvenció van coordinades amb d’altres. 
 
El Sr. Ramon Fierro respon i explica que per exemple la intervenció prevista a la carretera de Cabó 
complementa una actuació que es farà des del PDR que gestiona el DAAR, és a dir és el mateix àmbit 
del camí però no el mateix projecte. Pel que fa als altres projectes seran inclosos al Pla de Camins del 
Consell de cada any. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia que els seu grup s’abstindrà. Manifesta 
que independenment de valorar els plans seguint la línia argumnental vol posar de relleu que no s’ha 
anticipat prou la informació i no s’ha tingut temps de veure les prioritats i preferències. En concret pel que 



fa al Centre de Serveis Supramunicipals manifesten la seva abstenció. Pel que fa al bibliobús posa de 
relleu que hi estan d’acord. 
 
El Sr. Ramon Fierro explica que el dia 27 de desembre s’acaba el termini per a la presentació de les 
sol·licituds. Posa de relleu que les necessitats dels municipis estaven recollides i per anticipar més 
s’hauria d’anar d’acord amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques que encara no ha 
notificat formalment la concessió. Donat el poc temps existent s’ha optat per formular la demanda 
exposada sense que això vulgui dir que no se’n pugui fer una altres amb el DPTOP segons les noves 
necessitats que puguin expressar els municipis. Del que s’ha demanat per part dels ajuntaments s’han 
avaluat les preferències pels accessos a nuclis i per les interconexions com a prioritàries. 
 
ACORD 
 
La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya pel quinquenni 2008-2012, mitjançant Decret 245/2007, de 6 de novembre, publicat al DOGC 
de data 9 de novembre de 2007. 
 
Les bases de la convocatòria estableixen un import mínim garantit per a cada comarca en el Programa 
general, imports màxims per al nou Programa específic d'acció territorial i preveu uns percentatges 
màxims de subvenció segons el nombre d'habitants, situant-se, el Consell Comarcal en el màxim del 60 
% ordinària amb la justificació del nombre d’habitants. 
 
Vistes les necessitats concretes de realització d’accessos a nuclis de població, serveis municipals 
obligatoris i servies municipals complementaris però necessaris i la competència municipals delegades al 
Consell per assumir-los, i entenent que aquestes són obres incloses a l'art. 67 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local Catalunya; 
 
Tenint en compte, pel que fa al bibliobus, la tipologia de comarca de muntanya que fa que els municipis 
siguin poc habitats i que per tant hi hagi manca de serveis culturals en general. 
 
Tenint en compte pel que fa Centre de Serveis Supramunicipal de l’Alt Urgell (CSSAU) que la nostra 
comarca té incidència important en el recolzament als serveis municipal que van començar amb el Servei 
d’assitència municipal de secretaria intervenció, dels serveis tècnics per assistències tècniques, de 
serveis culturals de suport als municipis (campanyes i difusió), de servies de joventut com a oficina 
comarcal de Joventut, de serveis de turisme de suport a tots els actors del sector i també als ajuntaments 
per a promoció econòmica, de serveis de promoció i desenvolupament local amb ... i tants d’altres que 
doten de personalitat administrativa Consell Comarcal de l’Alt Urgell i que permeten als ajuntaments 
rebre el suport que moltes vegades poden necessitar és convenient disposar de millors equipaments 
físics, és a dir despatxos i sales de reunions, ja l’actual edifici té problemes d’espai. Es preveu també una 
previsió per a poder dotar de espais als Consorcis, Mancomunitats i altres ens supramunicipals que ho 
necessiten i que per la seva millor gestió i estalvi de recursos puguin compartir recursos (CAU XXI, 
AUGEMA, CROA, IAUSA) 
 
Per majoria amb 11 vots a favor dels membres presents dels grups de CIU, d’ERC i del PP i l’abstenció 
dels 5 membres del grup del PSC-Progrés, el Ple de Consell Comarcal acorda : 
 
Primer.  Sol·licitar a l'empara del Decret 245/2007 de convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de 
Catalunya les següents obres amb els percentatges de subvenció indicat, anualitat preferent i priorització 
que s'indica: 
 
Prior. ANY TÍTOL IMPORT % SUBV 

1 2008 Arranjament de revolt al PK-3,450 (el Tosquer) del camí 
d’accés a Cabó 

195.389,69 60% 117.233,81 



2 2008 Pavimentació del camí rural d’Aravell a Bellestar 142.698,44 60% 85.619,06 

3 2009 Pavimentació i revestiment de cunetes del camí rural 
d’accés a Vilanova de Banat 

395.000,00 50% 197.500,00 

4 2010 Contenció de talussos, millora del drenatge longitudinal i 
col·locació i de barrera de seguretat al  caní d’accés a 
Cava 

108.127,79 60% 64.876,67 

5 2011 Revestiment de cunetes i col·locació de barrera de 
seguretat del camí d’accés a l’Alzina 

139.048,30 60% 83.428,98 

6 2012 Pavimentació d’un tram del camí d’accés a Sallent des de 
la ctra. L-511(les Masies) 

203.278,20 60% 121.966,92 

7 2008 Centre de serveis supramunicipals de l’Alt Urgell 1.585.147,15 42 % 650.000,00 

8 2010 Bibliobus comarcal 500.000,00 75% 375.000,00 
 

 
Segon . Aprovar l'informe de presidència de declaració l'interès públic de les actuacions que se sol·liciten. 
 
Tercer.  Trametre la documentació necessària a la Delegació Territorial del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals per a la seva deguda tramitació a través de la plataforma EACAT de registre 
telemàtic. 
 
En acabar la votació s’ausenta de la sessió el Sr. Porta Fàbrega. 
 
 
13. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SE U D’URGELL PER AL CAMÍ DEL 
RIU EN EL MARC DEL PROGRAMA INTERREG III.    Núm. e xp. CV-22/2007-PRO 
 
 
Per tal de poder executar el projecte de esplanada del camí del marge dret del riu Segre i fixar seu  
finançament és necessari disposar d’un conveni que reguli inicialment les relacions entre els consells 
comarcals de l’Alt Urgell i l’Ajuntament. 
 
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 15 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a l’execució de les obres de 
esplanada del camí del marge dret del riu Segre  i el seu finançament 
 
Segon.  Trametre certificat d’aquest acord als altres ens locals per tal de poder formalitzar la seva 
signatura. 
 
 
14.  APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT D’ARSÈG UEL PER AL CAMÍ DEL RIU EN 
EL MARC DEL PROGRAMA INTERREG III                                                Núm. exp. CV-21/2007- PRO 
 
Per tal de poder executar el projecte de Adequació del camí entre els canals de Frontanyà i el Pont 
d’Arsèguel i fixar seu  finançament és necessari disposar d’un conveni que reguli inicialment les relacions 
entre els consells comarcals de l’Alt Urgell i l’Ajuntament. 
 
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 15 membres presents s’acorda: 



 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament d’Arsèguel per a l’execució de les obres d’Adequació del 
camí entre els canals de Frontanyà i el Pont d’Arsè guel i el seu finançament 
 
Segon.  Trametre certificat d’aquest acord als altres ens locals per tal de poder formalitzar la seva 
signatura. 
 
 
15. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE TRANSPORTS DE VIATGERS 
2007 AMB EL DPTOP          Núm. exp. CV-23/2007-GEN  
 
El president presenta de forma conjunta els punts de l’ordre del dia 15, 16 i 17. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot a favor als tres punts. Pel que fa al 
Conveni amb el Pallars Sobirà per la línia de la Seu d’Urgell a Sort posa de relleu que actualitza preus i 
horaris i pel que fa a les línies de Tuixen i de Lles a la Seu d’Urgell entenen que si s’havia acabat la 
concessió s’ha d’intentar mantenir perquè son molt importants. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia el vot a favor del seu grup als tres 
punts. Posa de relleu que el conveni amb el Pallars Sobirà és molt positiu pel transport entre 2 municipis 
que potser ara es podria incentivar i fomentar altres tipus de relacions econòmiques i socials d’ambdós 
comarques que geogràficament son molt a prop però que a vegades viuen d’esquena i sembre per raons 
d’infraestructures. Pel que fa al transport a la demanda manifesta que és important i que des del DPTOP 
s’intenta millorar la xarxa de transport públic per donar un pas endavant i donar-ho a conèixer més doncs 
potser no se sap gaire com funciona. 
 
ACORD 
 
En data 28 de novembre de 2007 el president va dictar el Decret 108 d’aprovació del Conveni amb el 
DPTOP pel Pla de serveis de transport de viatgers 2007. El president manifesta que aquests conveni es 
va signar fa pocs dies a Tremp i demana que es signin abans els propers anys. 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA   108/2007 
 
Conveni pel Pla de serveis de transport de Viatges,  any 2007  

       Núm. exp. CV-23/2007-GEN  
 
En data d’ahir es va rebre per correu electrònic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
el conveni per a l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell per a l’any 2007 i que 
està previst que se signi avui. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2007 de la nostra comarca preveu un import màxim de 
subvenció de 95.275,00 €, i es detallen en l’objecte 19 línies vigents de transport de viatgers.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient. 
 
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 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 i per raons d’urgència, 
 
HE RESOLT, 
 



Primer.  Aprovar el Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell 
Comarcal per a l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers per carretera a l’Alt Urgell per a 
l’any 2007. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament per tal que els consti l’aprovació del conveni esmentat. 
 
Tercer.  Donar-ne compte a la propera sessió plenària per a la seva ratificació 
 
Sotmesa a ratificació s’aprova per unanimitat dels 15 membres presents es ratifica el Decret. 
 
 
16. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D EL PALLARS SOBIRÀ PER 
TRANSPORT A LA DEMANDA      Núm. exp. CV-24/2007-CO N 
 
 
L’any 1997 es va signar el primer Conveni entra els consells comarcals de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà per 
a la implantació del servei de transport de viatgers entre la Seu i Sort. 
 
Per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà hi ha interès en 
mantenir i ampliar el servei de transport de viatgers entre la Seu i Sort que es regulava en el segon Conveni 
signat entre ambdós consells comarcals en data 21 de desembre de 2001. 
 
L’any 2005 es va fer la proposta de tercer conveni i per a l’any 2008 es fa aquesta proposta. 
 
Atès el Conveni aprovat inicialment per aquest Consell Comarcal per l'aplicació del Pla de serveis de 
transports de viatgers de l’any 2007. 
 
Per unanimitat dels unanimitat dels 15 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Quart Conveni de cooperació entre els consells comarcals de l'Alt Urgell i del Pallars 
Sobirà pel servei de transport de viatgers d'anada i tornada Sort - la Seu i la Seu – Sort,  2008 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i realitzar les gestions corresponents 
amb la Direcció General de Ports i Transports per a fer efectiu el conveni esmentat. 
 
 
17. RATIFICACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIO AL D PTOP PER AMPLIACIO DEL 
TRANSPORT A LA DEMANDA : LINIA DE TUIXEN I LINIA DE  LLES 
Núm. exp. SU-30/2007-GEN 
 
En data 18 d’octubre la Comissió de Govern comarcal va prendre el següent acord per urgència, i essent 
competència del ple en al part corresponent a la creació de nou servei es proposa la seva ratificació: 
 
“Per part del Servei de Transport a Lleida del DPTOP s’ha posat en coneixement del Consell Comarcal 
que el proper mes de gener acaben les concessions de transport mixt per mercaderies i persones que 
feien les línies de Ruixen a la Seu d’Urgell i de Lles a la Seu d’Urgell tradicionalment conegut amb el nom 
de “lleteres” i alhora s’ha suggerit la possibilita que aquests servei continui amb gestió igual al transport a 
la demanda i que per tant implicaria que la concessió fos feta per part del Consell Comarcal. 
 
Per tal que això fos així és necessari que el DPTOP reconegui les línees com a servei de transport a la 
demanda i això s’inclogui en el corresponent conveni per delegació de competències i de finançament 
per al manteniment d’aquest servei, ja que per si és deficitari. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda 



 
Primer.  Sol·licitar a la Direcció General de Transport del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques a traves de la Delegació Territorial de l’Alt Pirineu i Aran subvenció per ampliació del transport 
a la demanda per a la inclusió de les línies de Tuixén - la Seu  i de Lles - la Seu. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Cerdanya per tal de coordinar la subvenció i 
tramitació pel que fa a la línia de Lles – la Seu. 
 
Tercer . Trametre certificat d’aquest acord a la Delegació territorial de l’Alt Pirineu i Aran del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques per a la seva constància. 
 
Sotmesa la ratificació a votació per unanimitat dels 15 membres presents s’acorda ratificar el Decret. 
 
 
18. SOL·LICITUD A L’ACA PER A SER ADMINISTRACIÓ ACT UANT DE L’EDAR DE MONTFERRER 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, segons consta en escrit comunicat al Consell 
Comarcal l’any 2007 amb clau AF07000007. 
 
La previsió de despeses fixes (de personal i manteniment) per a l'any 2008 es preveuen incrementades 
en un 4,10% la part d’energia elèctrica, 14,62% residus sòlids, un 4,10% de personal i manteniment 
ordinari, representant un increment del 4,58 % de la despesa ordinària. La direcció d'explotació 
continuaria essent del 4 % sobre la suma de les anteriors despeses; Resulta així la següent proposta 
d'explotació per a l'any 2008: 
 

Energia elèctrica 68.909,12 
Residus sòlids 5.058,58 
Personal 69.970,48 
Manteniment ordinari 66.061,82 
Direcció d'explotació 8.400,00 
TOTAL ORDINARI 218.400,00 
Reposició i millores 22.500,00 
TOTAL   240.900,00 

 
El Ple del Consell Comarcal per unanimitat dels 15 membres presents acorda : 
 
Primer.  Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a administració actuant per a 
l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2008. 
 
Segon.  Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 240.900,00 més IVA, segons el desglossament previst al 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR de Montferrer per 
al 2008. 
 
Tercer.  Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es complementi el pressupost assignat per l’any 
2007 amb el dèficit que es justifiqui durant el mes de gener de 2008. 
 
Quart. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte l’establert al PSARU 
en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder atendre el creixement previst al Pla 
General d’Ordenació Urbana del municipi de la Seu d’Urgell. 
 
 



19. ENCÀRREC A IAUSA DE LA GESTIÓ DE LA EDAR 
 
El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell va acordar, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de 
desembre de 1995, gestionar directament el servei d'explotació de l'EDAR de Montferrer a través de la 
societat pública mercantil INICIATIVES ALT URGELL, SA i que segueix ferma la voluntat del Consell 
Comarcal de continuar gestionant l'explotació de la dita EDAR i realitzar-la a través de la seva empresa 
pública IAUSA. 
 
Per unanimitat dels 15 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Encomanar a l'empresa INICIATIVES ALT URGELL, SA l'explotació de l'EDAR de Montferrer per 
al 2008, amb el pressupost que li sigui atorgat al Consell per part del l'ACA i descomptant un 4 % 
d'aquest en concepte de gestions a realitzar pel mateix Consell directament relacionades amb la 
realització d'aquest servei. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a la societat. 
 
 
20. SUPORT A LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA MANRESA -SOLSONA-LA SEU D’URGELL 

Núm. exp. PR-08/2007-MOC 
 
El president dona compte de la proposta d’acord que ha tramès l’Ajuntament de Solsona sobre la 
presentació d’al·legacions al Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals per tal que aquest 
contempli el corredor ferroviari del Solsonès i fins a la Seu d’Urgell. Manifesta que aquesta sembla una 
bona iniciativa per ser tinguda en compte, tot i que el fet que arribi el tren a la Seu no es veu com un 
tema fàcil. Manifesta que tots els eixos de comunicació s’ha de tenir per benvinguts. 
 
ACORD 
 
El dia 31 de juliol de 2007 es va aprovar inicialment el Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals 
mitjançant Resolució publicada al DOGC del dia 31 d’agost de 2007, el qual està sotmès en aquests 
moments al tràmit d’informació pública i audiència a les administracions locals del territori. 
 
Atès que un dels objectius relatius a la implantació de les infraestructures de mobilitat que preveu el Pla 
en el seu capítol 5 és el d’”aplicar criteris d’implantació d eles carreteres i de les noves infraestructures 
ferroviàries de forma que es doni prioritat a les solucions que estructurin territorialment els 
desenvolupaments urbans”. 
 
Atès que el ferrocarril ha de tenir una importància cabdal en el sistema de transport públic de Catalunya i 
que, per a dotar d’una correcta estructuració del territori, cal fer arribar a la totalitat de comarques el 
sistema ferroviari. 
 
Atès que en el capítol 8.3 de la memòria del Pla, relatiu al sistema ferroviari, en el seu punt 8.3.2. fixa els 
objectius del Pla d’infraestructures del transport a Catalunya (PITC) i que entre els mateixos no hi figura 
la creació d’una línia ferroviària que enllaci la capital del Bages, Manresa, amb el Pirineu passant per 
Solsona. 
 
Atès que, no obstant el que s’ha dit en el paràgraf anterior, entre els criteris a considerar per al sistema 
ferroviari que el Pla fixa en el capítol 8.3.3. de la memòria hi figura l’”aprofitament per a viatgers de les 
infraestructures ferroviàries existents dedicades a mercaderies en el cas de Manresa-Sallent i Manresa-
Súria (...)” 
 



Atès que es considera necessària la creació d’una línia ferroviària que, seguint el curs del riu Cardener, 
enllaci la darrera parada existent (Súria) amb Cardona i Solsona i que, seguin el curs del riu Segre, 
continuï fina la Seu d’Urgell, passant per Oliana, Coll de Nargó i Organyà. 
 
A proposat de la presidència, el Ple per unanimitat dels 15 membres presents, acorda: 
 
Primer.  Presentar una al·legació al Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals demanant que 
s’inclogui en el Pla d’Infraestructures de transport de Catalunya la previsió del projecte i de la línia 
ferroviària que enllaci la ciutat de Manresa amb la de la Seu d’Urgell i passi pels municipis de Súria, 
Cardona, Solsona, Oliana, Coll de Nargó i Organyà. 
 
Segon.  Trametre aquest acord als Consells Comarcals del Bages i del Solsonès i als ajuntaments de 
Manresa, Súria, Cardona, Oliana, Coll de Nargó, Organyà i la Seu d’Urgell i sol·licitar que tinguin a bé 
considerar la possibilitat d’aprovar-lo. 
 
Tercer.  Fer arribar aquesta al·legació a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya per tal que s’inclogui en el document definitiu del Pla territorial parcial de les 
Comarques Centrals. 
 
 
 
21. DECLARACIO DE BENS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
21.1. ESGLESIA DE LA MARE DE DEU DE L’ASSUMPCIÓ DEL S CASTELLS   
                Núm. exp. BCIL 2/2007 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de 
la Mare de Deu de l’Assumpció dels Castells 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del Consell 
Comarcal i la notificació al Bisbat d’Urgell com a propietari. 
 
Destaca de l’església el fet de recollir fidelment les característiques pròpies de l'arquitectura religiosa 
d’àmbit rural de l’Alt Urgell en època del barroc (segles XVII-XVIII), així com la seva significació històrica 
com a principal referent religiós de la població dels Castells. 
 
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 la Mare de Deu de l’Assumpció dels Castells. 
 
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 les Valls d’Aguilar. 
 
 
21.2 ERMITA DE LA MARE DE DEU DE LA GUIA     Núm. e xp. BCIL 3/2007 
 
L'Ajuntament de les Valls d’Aguilar ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de 
la Mare de Deu de la Guia situada prop del nucli dels Castells. 



 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del Consell 
Comarcal i la notificació al Bisbat d’Urgell com a propietari. 
 
Destaca de l’edifici el fet de respondre a una singular plasmació arquitectònica de la devoció popular en 
terres de l’Alt Urgell, amb uns lligams sentimentals força concrets amb els veïns de les poblacions 
pròximes, així com la seva integració en un paisatge majestuós, fet que genera uns valors estètics 
singulars, estretament vinculats a l’edifici. 
 
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 la Mare de Deu de la Guia dels Castells 
 
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 les Valls d’Aguilar. 
 
 
COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
22. ADDENDA AL CONVENI MARC AMB EL DEPARTAMENT D’AC CIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 2007 
PEL PROGRAMA PRODEP.        Núm. exp. CV-25/2007-GE N 
 
El Sr. Porta, gerent, presenta la proposta d’addenda al Conveni amb el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania per al programa PRODEP. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot a favor. A continuació planteja que el 
fet d’arribar a 10 dies d’acabar l’any amb aquesta addenda quan la previsió era de 746 hores d’atenció 
per a la comarca quan hi ha 88 persones amb el certificat de reconeixement del 3r. grau i que necessiten 
d’atenció per aquest any li sembla que és un menyspreu a la gent perquè fent un càlcul per sobre no cal 
fer gaires comptes per veure que surt per a cada persona. Manifesta que potser s’ha de fer menys 
propaganda i fer més comptes per dotar suficientment els pressupostos i després fer la propaganda. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia el vot a favor del seu grup. Manifest que 
és una dotació extra que donen i que tot i no ser gaire important augmenta una mica la dotació per a 
l’aplicació de la Llei de la Dependència. Discrepa del que ha manifestat la Sra. Lanau perquè s’ha 
d’entendre com un complement dins de les línies d’actuació de l’Estat i de la Generalitat. Troba a falta 
que el Consell Comarcal coordini a la gent i als usuaris per posar-los en coneixement dels altres ajuts de 
les administracions de l’Estat i de la Generalitat. 
 
El president explica que ja s’està fent i que es dona tota la informació dels ajuts per part dels serveis 
socials comarcals. Posa de relleu que els serveis socials comarcals treballen prou bé i que es reforça la 
seva tasca amb el programa Prodep. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que no es qüestiona la feina que es fa sinó que es vol incidir en que s’expliqui 
més. 
 
ACORD 
 



S’ha rebut proposat per a l’ampliar el conveni amb el Departament d’Acció social i Ciutadania en 
desenvolupament del marc del Conveni marc per a l’impuls i ordenació de la promoció de l’autonomia 
personal i l’atenció a les persones amb situació de dependència –PRODEP a través d’una addenda i que 
té un import de 6.894,82 €. 
 
Tenint en compte que amb data 13 de desembre ha arribat el text definitiu de la proposta de conveni 
 
Per unanimitat dels 15 membres presents s’acorda, 
 
Primer. Aprovar l’annex al conveni del Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal que fa 
referència al programa per a l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acorda amb el document degudament signat a la Secretaria General 
del Departament. 
 
 
23. ADDENDA AL CONVENI PER A LA UNITAT MÒBIL D’ASSI STÈNCIA PRIMÀRIA (UMAP- 2007)   
            Núm. exp-CV-26/2007-GEN 
 
En data 7 de novembre ha arribat la clàusula addicional 12ena. al Conveni de 30 de maig de 1994 amb 
el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut per al servei que es presta amb la Unitat Mòbil 
d’Atenció Primària (UMAP) per a l’any 2007. 
 
La dotació prevista per a aquesta delegació fins a 31 de desembre de 2007 és la mateixa que per a l’any 
2006 i es quantifica en 12.020,28 €. 
 
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 a l’article 14 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. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 15 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut per a la UMAP 
per l’any 2007. 
 
Segon. Trametre el Conveni degudament signat a les oficines de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran. 
 
 
24. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ 
SOCIAL I CIUTADANIA : JOVENTUT.          Núm. exp. CV-04/2007-GEN 
 
El president exposa que en els temes de joventut s’està avançant bé i amb una bona coordinació amb 
els Plan locals de Joventut, tant amb els ajuntaments com amb el Conveni amb el Departament. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el vot a favor del seu grup per aquest punt i el 
següent. Posa de relleu que aquest pas endavant no només sigui amb l’ajuntament capital de la comarca 
soinío també amb els altres ajuntaments i en una línia conjunta. 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés anuncia el seu vot a favor i entenen que els convenis 
complementen el Pla Nacional de Joventut de l’any 2000 que és una bona eina que s’ha de 
complementar. Posa de relleu que es tracta més de què la Generalitat doti d’eines i que el Consell 
Comarcal tingui sensibilitat pels municipis i pels plans específics de cada municipi. La quota dels 



ajuntaments és raonable i per tant només s’ha de vetllar per si la persona que ho porta donarà l’abast per 
la feina de tants ajuntaments. 
 
El president manifesta que els diners que arriben a la comarca pels plans locals no és novedós d’aquest 
any sinó que ja funciona així dels del ’99 en que es va començar amb Oliana, Organyà i la Seu d’Urgell i 
que al llarg d’aquests anys s’han anat incorporant els altres ajuntaments. Cedeix la paraula a la Sra. 
Pellicer per tal que aquesta  
 
La Sra. Pellicer i explica que la tècnica de joventut del Consell Comarcal no porta específicaments els 
plans locals sionó qie és la tècnic compartit que treballa a mitja jornada i que és qui fa les reunions amb 
el jovent i que es coordina amb la tècnia del Consell i amb la de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que té 
tècnic propi. A nivell de zona, Alt Pirineu i Aran, l’Alt Urgell és exemple a seguir per la resta de 
comarques pel bon funcionament. Anuncia que el Pla nacional de Joventut caduca el 2010 i que els 
plans locals tenen vigència prevista del 2008 al 2012. En aquest sentit manifesta que s’haurà de preparar 
i treballar pels nou Pla Nacional. 
 
ACORD 
 
En la passada Comissió de Govern del 27 de febrer de 2007 es va aprovar el conveni entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de suport al Pla Comarcal de Joventut  per a l’any 2007.  Aquest 
conveni es signa i arriba al Consell Comarcal el 21 de setembre de 2007i que va ser aprovat pel Decret 
de Presidència 23/2007 de 21 de maig. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 15 membres presents s’acorda ratificat el Decret 
següent: 
 
DECRET 23/2007 
 
En data 27 de febrer de 2007 la Comissió de Govern del Consell Comarcal va sol·licitar subvenció al 
Departament d’Acció Social i Ciutadania per a import de 59.859,90 € per a cinc programes. 
 
En data 14 de maig s’ha rebut una carta del Secretari de Joventut en la que comunica els import de la 
concessió per a aquests programes i per a la delegació de competències: 
 

� Programes PCJ :   48.334,00 € 
� Deleg. de competències :  13.666,00 € 

 
Pel que fa als Pla Comarcal de Joventut el desglossament per programes és el que segueix: 
 

Programa Pressupost 
Premi iniciatives joves emprenedors 2.500,00 
BICAT 2a. fase: implementació al territori    3.900,00 
Programa d’Accés a la Mobilitat 3.900,00 
Programa de Salut  3.800,00 
Programa de tècnic compartit 7.500,00 
Xarxa de lleure anuals  9.700,00 
PIJ – Comarcal   3.000,00 
Sou tècnic comarcal de joventut 14.034,00 
Total 48.334,00 

 
Atès el disposat a l’article13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 



HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de suport al Pla Comarcal de Joventut per a l’any 2007 per import total de 
48.334,00 € que inclou els programes que consten a l’antecedent i la delegació de competències en 
matèria de joventut per un import de 13.666,00 €. 

 
Segon.  Notificar aquest acord a la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Tercer.  Elevar aquest acord al proper plenari per a la seva ratificació. 
 
 
25. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE COLL DE NARGÓ, O LIANA, ORGANYÀ, PERAMOLA I 
MANCOMUNITAT DELS AJUNTAMENTS D’ALÀS I CERC, MONTFE RRER I CASTELLBÒ, RIBERA 
D’URGELLET I VALLS DE VALIRA PEL TÈCNIC COMPARTIT D E JOVENTUT 2007. 
Núm. Exp. CV-19/2007-AJU 
 
Del Conveni signat amb la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència se’n desprèn 
la necessitat d’establir convenis amb els ajuntaments de la comarca que disposin de plans locals de joventut 
poder executar i finançar les actuacions sobre el projecte de tècnic compartit que en ell es preveu. 
 
En aquests sentits els ajuntaments d’Oliana i Organyà desenvolupen els plans locals de forma individual i els 
ajuntaments d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera de l’Urgellet i Valls de Valira han fet una sol·licitud 
conjunta sota la forma de Mancomunitat específica per implantar les seus plans locals i per a disposar del 
tècnic de joventut compartit. 
 
La contractació del tècnic compartir és responsabilitat del Consell Comarcal i les despeses corresponents 
s’han de distribuir entre tots els ens. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret Legislatiu 
2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 15 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el model de Conveni a signar amb els ajuntaments que consten i pels imports següents : 
 

Ens local Quota 
Ajuntament d’Oliana 700,00 
Ajuntament de Peramola 300,00 
Ajuntament de Coll de Nargó 700,00 
Ajuntament d’Organyà 500,00 
Mancomunitat d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera de l’Urgellet i Valls de 
Valira. 

700,00 

Consell Comarcal 7.500,00 
 
Segon.  Trametre aquest acord als ajuntaments signataris del Conveni per tal que puguin procedir a la seva 
signatura. 
 
 
26. CREACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ FAMIL IAR A LA COMARCA 
 



El gerent explica la proposta de funcionament del servei que es crea i que consisteix bàsicament amb la 
dotació d’un psicòleg per suport a famílies, especialment les monoparentals. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i manifesta que votaran a favor. Concreten que el Sr. Alet 
els sembla molt idoni i que la feina és molt convenient a tota la comarca. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que és molt interessant el fet de tenir mes hores però que potser encara s’hauria 
d’augmentar la dotació per tenir més hores de servei. Demana que es faci una bona difusió del servei 
perquè tothom ho pugui aprofitar perquè és una qüestió molt necessària i creu molt important el fet de fer 
èmfasis a les famílies monoparentals. 
 
ACORD 
 
Dins el Conveni amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, és contempla el projecte referent a la creació del servei d’informació i 
atenció familiar. 
 
Aquest és un servei adreçat a famílies en general i especialment famílies monoparentals, pares i mares 
de la comarca de l’Alt Urgell que, independentment de les seves característiques i condicions tinguin la 
necessitat d’informació, orientació i atenció davant qualsevol tipus de conflicte personal i familiar, que 
tinguin preocupacions per l’educació de llurs fills davant qualsevol aspecte i/o temàtica: sexualitat, 
conductes additives, malalties de transmissió sexual, trastorns alimentaris, problemes conductuals.... així 
com també a educadors, professionals i qualsevol persona que estigui en contacte amb infants, 
adolescents i joves a partir dels 6 anys i/o amb les seves famílies i que es consideri que hi hagi una 
situació de risc de patir un conflicte personal i/o familiar. 
 
Els objectius del servei són donar informació, orientació, assessorament i atenció  a tots aquells menors 
d'entre 6 i 18 anys i les seves famílies que davant de qualsevol conflicte personal, social o familiar 
precisin de l’ajut professional, amb especial incidència a les famílies monoparentals. També es proposa 
poder dur a terme tractaments personalitzats per a infants, adolescents i joves i llurs famílies que 
presenten algun tipus de trastorn en el seu desenvolupament psicosocial i familiar (problemes de 
conducta, dificultats en les relacions socials i personals, conflictes pares/mares-fills/filles... Aquesta 
atenció i informació és farà amb un psicòleg. 
 
Atès el disposat a l’article 153, 160  del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
 
Sotmesa la proposat a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Crear el servei d’informació i atenció familiar. 
 
Segon.  Publicar Edicte al BOP, al DOGC i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar 
les al·legacions i suggeriments pel termini de 30 dies fent constar que cas que no s’en presentin es 
considerarà elevat a definitiu aquest acord. 
 
 
27. CREACIÓ DEL PROGRAMA PREVENTIU I D’ATENCIÓ PER COL·LECTIUS EN ESPECIAL 
DIFICULTAT A LA COMARCA QUE INCLOU LES MESURES PENA LS ALTERNATIVES I TREBALLS 
EN BENEFICI DE LA COMUNITAT. 
 
La Sra. Lanau manifesta que el que es pugui fer ha de ser sempre depenen dels càrrecs penals que es 
tinguin i tenint en compte el delicte comès, tot i que és una qüestió del jutge. 
 



El Sr. Ordeig manifesta que és molt positiu el projecte presentat i que les polítiques de prevenció i 
d’inserció son molt importants. Proposa que es miri de fer als pobles. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que els tasques concretes es concerten amb l’interlocutor del Departament 
de Justícia i que la persona que ha de fer el compliment de la mesura penal alternativa també té dret a 
opinar-hi, comenta que hi ha persones que no volen fer el compliment al mateix municipi on resideixen. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que la seva proposta anava encarada al fet que els municipis més petits també 
es puguin beneficiar dels treballs que puguin fer aquestes persones. 
 
 
ACORD 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell l’any 2002 es va adherir al conveni marc entre el Departament de 
Justícia, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de Municipis de 
Catalunya per tal de fomentar i implementar els diferents programes d’intervenció en l’àmbit de 
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.  Aquesta adhesió 
s’ha anat renovant anualment i, a partir de l’any 2004 ha tingut un caràcter permanent. 
 
La comarca de l’Alt Urgell compta des de l’any 1998 amb un programa preventiu per a infants, 
adolescents i joves en situació d’alt risc social, aquest programa pertany als serveis socials d’atenció 
primària del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Donat que les mesures i programes d’intervenció del Departament de Justícia (serveis i treballs en 
benefici de la comunitat) s’han anat incrementant tan pel que fa a número de mesures com per àmbit 
d’edat d’intervenció, des dels serveis socials d’atenció primària es proposa ampliar el programa preventiu 
esmentat i incloure tots els col·lectius en especial dificultat de la comarca.  Amb aquesta ampliació el 
programa inclou qualsevol usuari que sigui susceptible de realitzar, en el nostre territori, algun programa 
d’intervenció assignat des del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposat a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic.  Establir el programa preventiu d’atenció per a col·lectius en especial dificultat de la comarcal de 
l’Alt Urgell. 
 
 
28. ACCEPTACIÓ DE L’ENCÀRREC DE CONTRACTACIÓ DEL DI NAMITZADOR DEL PLA 
D’EDUCACIÓ I ENTORN DE LA SEU D’URGELL I PER  A LA CONTRACTACIÓ DE MONITORS DE 
REFORÇ I ENCARREC A IAUSA PER A LA SEVA GESTIÓ. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que la Junta General d’IAUSA ha acceptat prèviament la proposta i que es 
tracta del monitoratge pels tallers assistits. La gestió es pretén coordinar amb els monitors que 
actualment estan fent l’acolliment de la a 6a. Hora a les escoles de primària. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia que el vot del seu grup serà en contra 
sobre tot per la part del dinamitzador ja que serà una persona a jornada completa que treballarà per 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell dins el Pla d’Educació i Entorn. Considera que s’està creant un precedent 
que a efectes pràctics un empresa comarcal gestiona un treballador de l’Ajuntament i no ho veuen 
justificable ni per la premura en la seva contractació. Manifesten que els mecanismes de contractació 
d’aquesta persona i el procés de selecció s’hauria de fer amb la normativa pública. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i manifesta el seu acord amb els criteris exposats pel 
portaveu del PSC. Pel que fa als monitors considera que pot estar bé que ho faci IAUSA però pel que fa 



al dinamitzador no perquè porta el programa del Pla d’Educació i Entorn que només està vigent a la Seu 
d’Urgell. 
 
El president respon que no tota la feina serà a l’Ajuntament, doncs també hi ha feina a fer amb el Centre 
de Recursos Pedagògics. El Consell ho faria a través de l’empresa pública comarcal IAUSA i el procés 
de selecció ha de ser transparent i públic. Entén també que a mig termini se n’ha d’encarregar 
l’Ajuntament. 
 
ACORD : 
 
Vista la proposta, acceptada prèviament per la Junta General d’IAUSA, per a la gestió del monitoatge i la 
dinamització pel Pla d’Eduació i Entorn pel municipi de la Seu d’Urgell  
 
Atès que l’article 249.2.c) 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, inclou, dins les formes de gestió directa de serveis, la prestació 
d'aquests a través de societat mercantil de capital 100 % públic. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria,  amb els 9 vots a favor del grup de CiU i d’ERC, els 6 vots en 
contra del grup del PSC-Progrés i del grup del PP, s’acorda: 
 
Primer.  Acceptar l’encàrrec de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la contractació del dinamitzador del 
Pla d’Educació i Entorn i dels monitors de reforç. 
 
Segon.  Aprofitar l’estructura de l’empresa pública comarcal IAUSA per a fer les tasques esmentades i 
encarregar-li la gestió i contractació d’aquest personal. 
 
Tercer.  Notificar aquest a l’empresa IAUSA. 
 
 
29. 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. 85 al 130 de  2007, compresos entre els dies 12 d’octubre i la data d'avui. 
� Resolucions:  núm. 62 a la  79 de 2007, compreses entre els dies 12 d’octubre i la data d'avui. 
 
 
30. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i pregunta si s’ha demanat la foto del president de la Generalitat. 
 
El president respon que no però que l’any vinent ja ho faran. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i demana que es fomentin les Juntes de Portaveus per tal de poder agilitar 
les discussions dels punts del Ple i també per estar al cas dels projectes i les línies d’actuació per poder-
se implicar més ja que està segur que en el 80% des casos coincidiran. Des del seu grup senten que no 
participen prou de les decisions de l’equip de govern i que sempre han intentat ser constructius però 
estan limitats en la informació. 
 
El president respon que s’han  de tornar a veure i intentar ser l’inici d’aquesta dinàmica per marcar un to 
més ordinari en les Juntes de Portaveus per tal d’ajudar-nos tots plegats. 
 



El Sr. Ramon Fierro pren la paraula per fer un aclariment sobre la sol·licitud de subvenció al PUOIS i 
manifesta que aquelles obres i inversions que no consten al Pla d’Obres no vol dir que hagin quedat fora 
ja que al Pla de Camins de cada any permetrà incloure-hi d’altres actuacions. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que com a pluja de projectes i necessitats per 5 anys els agradaria haver 
participat més. 
 
El Sr. Ramon Fierro explica que es procura que cada Ajuntament tingui una obra i les preferències les 
marca l’alcalde. 
 
 
32. TORN DE PARAULES ALS ALCALDES 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Capdevila, alcalde de Ribera d’Urgellet i manifesta que també es pot 
demanar la fotografia de l’Abat de Montserrat. 
 
 
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 
 
 
 


