
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 1/2008 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14 de febrer de 2008 
Durada: De 20.30 h a 22.20 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Il·lm. Sr.  Jesús Fierro Rugall, president 
 
- Il·lm. Sr. Antoni Casanovas Alís, vicepresident 
- 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. Jordi Picart Planes, conseller 
- Sr. Oscar Ordeig Molist, conseller 
- Sra. Monica Sainz Cuenca, consellera 
- 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 
 

Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Alcalde d’Alàs i Cerc 
- 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  
 

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. Aprovació de les bases de subvencions per al lloguer de l’aula de formació del Telecentre 
3. Aprovació de la modificació del Reglament de funcionament del Telecentre 



4. Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2008 i de la plantilla de personal 
5. Oferta pública d’ocupació 2008. 
6. Fixar dates del Ple per a l’any 2008. 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
 
7. Al·legacions al Pla de Transports de Catalunya:  transport interurbà i altres transports per carretera. 
 

COMISSIO D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
8. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació ASPID per a la inserció laboral de 

persones amb discapacitats. 
9. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la coordinació de serveis socials. 
10. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per contractació del dinamitzador del Pla d’Educació i 

Entorn de la Seu d’Urgell. 
 
11. Donar compte de Decrets de Presidència i Resolucions de Gerència. 
12. Informes de presidència 
13. Precs i preguntes. 
14. 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 l’acta de la sessió anterior. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL  

2. APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIÓ PER AL LLOGU ER DE L’AULA DE FORMACIÓ 
DEL TELECENTRE.        Núm. exp. SEC-2008-01 
 
El Sr. Pere Porta exposa el punt i fa una breu explicació del contingut de les bases de subvenció per al 
lloguer de l’aula de formació del telecentre. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau i anuncia el vot a favor del grup el PP 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i anuncia el vot a favor del grup del PSC-Progrés fent esment de la 
conveniència d’ajudar a fomentar el reciclatge i la formació de les persones. 
 
 
ACORD 
 
L’objecte de les bases és regular la concessió de subvencions a administracions públiques i a entitats 
privades sense finalitat de lucre que necessitin llogar l’aula de formació del Telecentre comarcal. 
 
Vista la proposta que en data 5 de febrer de 2008 s’ha informat favorablement a la Comissió informativa 
de Governació, Finances i Cooperació Municipal, i alhora se n’ha donat compte a la Comissió informativa 
de Promoció i Desenvolupament Local de les següents Bases de Subvencions. 
 
Atès el disposat a l’article 122 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i als 
article 2.1, 8 i 17.2  de la Llei 38/2003 General de Subvencions, 



 
Sotmetent-se la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda : 
 
Primer.  Aprovar les bases i els criteris per a l’atorgament de subvencions per al lloguer de l’aula de 
formació del Telecentre comarcal. 
 
Segon.   Delegar a la Comissió de Govern les competències per a l’atorgament de les subvencions. 
 
Tercer.  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 20 dies mitjançant anunci al BOP i al 
taulell d’anuncis comarcal per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions, cas que no se’n 
presentin es considerarà definitivament aprovat. 
 
 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE FUN CIONAMENT DEL TELECENTRE 

Núm. exp. SEC-2008-02  
 
El Sr. Porta Colom, gerent, exposa el punt i fa una breu explicació del contingut de la modificació del 
Reglament que inclou per una banda el viver d’empreses com a nou àmbit i per altre les adaptacions al 
nou local, als nous recursos disponibles, com la videoconferència i els modelatges per a la seva gestió. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau i anuncia el vot a favor del grup de PP. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i anuncia el vot a favor del grup del PSC-Progrés ja que enten que es dota 
una mateix marc i un reglament estandar pels 4 espais que es defineixen al Telecentre comarcal. Entén 
que la creació del viver d’empreses resta a expenses del conveni que es pugui establir amb el CEEI-
Lleida. Comenta que potser s’hauria de fer arribar aquest Reglament al propietari de les instal·lacions. És 
a dir a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per fer-los coneixedors. 
 
El president respon que existeix una comissió mixta Ajuntament-Consell per a la gestió de la cessió de 
l’espai i que tots aquests temes es comenten i es té tota la informació per ambdues bandes. 
 
 
ACORD 
 
L’any 2002 es va aprovar el primer Reglament del Telecentre Comarcal que va ser modificat l’any 2004. 
 
En aquests 4 anys des de la última modificació s’han detectat necessitats i conveniències de modificació 
per a millorar la seva aplicació. 
 
Així mateix es preveu la creació d’un nou servei com és el viver d’empreses i el lloguer de despatxos. 
 
Tenint en compte l’abast de la modificació s’ha redactat un text complet  que consta a l’expedient. 
 
Vista la proposta que en data 5 de febrer de 2008 s’ha informat favorablement a la Comissió informativa 
de Governació, Finances i Cooperació Municipal, i alhora se n’ha donat compte a la Comissió informativa 
de Promoció i Desenvolupament Local. 
 
Vist l’establert als article 236, 247 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 els articles 60 i següents, 136 i 164 del Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 



Primer.  Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’ús del Telecentre comarcal i el text refós del 
Reglament. 
 
Segon.  Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 30 dies mitjançant publicació 
al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar al·legacions i suggeriments, fent 
constar que cas que no se’n presentin es considerarà definitivament aprovat i es procedirà a la seva 
publicació definitiva. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2008 I  DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

Núm. exp. INT-2008-01 
 
El president fa esment que aquest any fa 20 anys d’existència dels Consells Comarcals i esmenta, a títol 
anecdòtic. que el pressupost de l’any 1988 era de 16 milions de pessetes. 
 
El Projecte de Pressupost del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per l'exercici del 2008, ofereix un increment 
global d’un 3,81 % respecte les de l'any anterior.  
  
Aquest import consolida les xifres dels pressupostos comarcals dels darrers anys alhora manifesta una 
confiança en l'estructura funcional del Consell. Aquesta estructura adequa la relació de llocs de treball amb 
les necessitats reals de la corporació, assumint quasi la totalitat dels serveis encomanats per les diferents 
administracions objecte de convenis i subvencions, i intenta donar resposta a la demanda de serveis dels 
ajuntaments i associacions i entitats de la comarca.  
 
Cal remarcar programes i projectes importants iniciats en el darrers exercicis i que es consoliden i 
incrementen projecció durant l’exercici actual, com el de Ciutadania i Immigració i el de Polítiques d’igualtat, 
el nou emplaçament del Telecentre comarcal, el projecte d’ampliació de l’edifici seu de la corporació, així 
com els projectes de caire mediambiental com son el Refugi supracomarcal d’animals, una futura planta 
d’energia fotovoltaica i un interessant projecte de valorització de la biomassa dels nostres boscos.  
 
Altres iniciatives que es veuran realitzades enguany amb estreta col·laboració amb els ajuntaments 
corresponents són l’Escorxador comarcal de boví a Oliana, la col·laboració amb els ajuntaments per 
consolidar una Llar d’infants supramunicipal, l’important i definitiu impuls que es vol donar amb l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell de dos projectes de futur, per un costat el de convertir l’actual Telecentre en un Centre 
tecnològic i de serveis empresarials com a element canalitzador de la promoció econòmica de la comarca, i 
per un altre costat, i el de consolidar el centre comarcal de Serveis socials i atenció a les persones de l’Alt 
Urgell. També en l’àmbit cultural es treballarà a fons per la renovació del Museu de les Trementinaires de 
Tuixent, que ja forma part com acció específica d’un projecte europeu anomenat “Mover montañas”.  
 
També cal incidir en l’impuls i participació d’altres ens locals promoguts pel Consell Comarcal, com són: 
 
el Consorci de promoció econòmica Alt Urgell XXI (CAU XXI), amb l’objectiu específic de gestionar la 
Iniciativa comunitària Leader Plus, i la constitució de tres fòrums de debat (Turisme, Cultura i Productes 
Agroalimentaris). La nova iniciativa comunitària esdevindrà en un nou projecte Leader que de bensegur el 
Consell Comarcal serà un dels ens dinamitzadors. 
 
el Consorci mediambiental, Alt Urgell, Gestió del Medi Ambient (AUGEMA) , com a ens d’abast comarcal 
capaç de gestionar totes les possibilitats i necessitats mediambientals que puguin sorgir en aquest àmbit 
 
la  Fundació Vescomtat de Castellbó,  que amb l’Ajuntament de Montferrer-Castellbó, la EMD de Castellbó, 
l’Associació d’amics de Castellbó i el Bisbat d’Urgell, gestiona entre altres l’arranjament de la Col·legiata de 
Castellbó. 
el Consorci Paleontologia i Entorn, amb l’Ajuntament de Coll de Nargó i l’Associació d’Amics dels 
Dinosaures, que han consolidat ja la sala Límit K-T i un mirador als jaciments de Pinyes.  



 
el Consorci de la Ruta dels Oficis d’ahir, que ha d’impulsar tots aquests petits museus que conformen la 
etnografia de la nostra comarca, i que actualment ja disposa un agent d’ocupació i desenvolupament local. 
 
També els ens participant en el capital social de les societat  Turisme La Seu, SA,   i de la ja consolidada 
Iniciatives Alt Urgell, SA – IAUSA,  les quals ha de permetre unificar esforços pel desenvolupament turístic 
de la Seu i de tota la comarca, i com sabeu la gestió de serveis a la població com ara la d’una cuina central 
per a col·lectivitats.  
 
Entenem també com a prioritari de cara a aquest nou exercici, intentar dins les possibilitats reflectides en el 
document, iniciar la prestació d'altres nous serveis o potenciar-ne d'existents, de cara a facilitar la gestió 
tècnico-administrativa dels diferents ajuntaments de la comarca. Creiem que la corporació ha de potenciar 
justament el que els municipis del nostre territori considerin necessari. 
 
És important doncs, conjuntar tots els esforços, per tal de que els objectius en que s'està treballant i tots els 
que estan en estudi puguin assolir el seu fi, que no és altre que el de col·laborar en el desenvolupament 
econòmic i social de la comarca de l'Alt Urgell. 
 
Per tant, i com a conclusió, el present pressupost reflecteix la continuïtat en la consolidació del Consell 
Comarcal, com a eina col·laboradora de i amb tots els Ajuntaments de la comarca, per tal de contribuir 
intensament al desenvolupament socioeconòmic i sostenible de l'Alt Urgell. 
 
A continuació el president presenta l’anàlisi per capítols, tant d’ingressos com de despeses, que es 
reflexa al pressupost. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau anuncia que el seu vot serà el d’abstenció. Justifica el seu vot pel fet de 
considerar uns pressupostos continuistes i depenen en gran part de les subvencions. Així mateix 
manifesta que com en els altres anys els mes importants que s’ha pressupostat després no s’han 
executat. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i en primer lloc agraeix l’explicació extensa i acurada que ha fet el president 
ja que el pressupost després condiciona la gestió anual i per tant val la pena destinar-hi temps. 
 
Reflexiona sobre el fet que en molta de la informació i de les coses explicades estarien d’acord però un 
cop estudiat amb calma queda una percepció global que no els convenç perquè les línies generals no els 
agrada. Posa de relleu que de 10 milions d’euros de pressupost total, 5 milions son d’inversió. En aquest 
sentit entenen que si se sobredimensiona l’estructura crearà dependència futures i es multiplicarà la 
despesa corrent per la qual no es podrà trobar finançament.  
 
Entén que el Consell Comarcal ha de ser prestador de serveis als petits municipis i que això s’ha de 
traduir en partides pressupostaries. Manifesta que s’ha d’anar de la mà dels alcaldes i dotar als seus 
municipis d’infraestructura tècnica i jurídica per donar resposta als dèficits d’infraestructura bàsica i de les 
necessitats administratives i jurídiques. 
 
No estan d’acord en l’ampliació de l’edifici seu del Consell Comarcal, ni en el nou centre de serveis 
socials, ni en la inversió en el centre tecnològic, ja que això implica crear unes dinàmiques que obligaran 
a la gent a desplaçar-se a la capital de la comarca. 
 
Entén que hi ha serveis com el de SAT que es desplacen i que també els altres serveis ho haurien de fer, 
i s’haurien de crear de serveis com el d’arquitecte comarcal per donar resposta a noves necessitats 
urbanístiques que des del CC es podria haver optat per una fórmula similar al SAT per ajudar a planificar 
els creixements urbanístics. 
 



Manifesta que pressupostar una inversió 120.000 € per l’edifici de nou de serveis socials, 750.000  per 
edifici del consell i 160.000 que farà que després s’hagi d’incrementar el dia a dia dels nous serveis en 
despesa corrent. Si es mira la despesa disponible procedent del Fons de Cooperació Local, 750.000 € 
que son els ingressos no finalistes i de lliure disposició i s’analitza en el què es gasta es veu que es 
podria fer servir per finançar obres, i posa com exemple 11% d’aquesta xifra que es gasta en assessors 
(83.000 €) sense entrar en les capacitats i la dedicació que puguin tenir sinó en la justificació de les 
necessitats de la comarca, mentre que l’estructura de tècnics i administratius no ho pot afrontar. 
 
Si es sumen el diners de lliure disposició, els assessor, els òrgans de govern se situa a un 18% i això 
implica que s’està hipotecant excessivament i creu que cal racionalitzar i contenir la despesa. 
 
Pel que fa a l’EDAR de Montferrer on tots coincideixen que està obsoleta  i que té més problemes a 
causa de la poca pluja, tot i saber que l’ACA finançarà el 100%, creu que com a administració actuant 
s’ha d’estar més al damunt del tema i intentar que les obres comencin el 2008 per entre tots intentar 
acabar abans del 2010. 
 
Creu que s’han de consensuar la priorització i les urgències per la xarxa de camins i el programa de 
petits nuclis i veure com s’atenen les demandes dels alcaldes. En aquest sentit manifesta que troben a 
faltar, apart del PUOIS i de la Xarxa de Camins, un programa o pla de manteniment de camins perquè 
moltes vegades és més necessari això que fer camins nous. 
 
Manifesta com element positiu l’increment d’un 29% d’inversió a la xarxa de camins i ho ressalta. 
 
Pel que fa a l’Interreg creu que no s’ha de caure en l’error de fer obres com l’arranjament del marge dret 
del riu entre la Seu i Alas, ja que aquest és un programa que té fer finalitat fomentar la interrrelació amb 
països veïns i s’han d’anar a buscar altre tipus de projectes. 
 
Manifesta que hi ha dues partides creades que preocupen perquè la seva dotació és 0 : Territorios 
Digitales i Desenvolupament rural. Creu que el fet que no hi hagi finançament és un problema perquè 
després de les grans inversions hi ha moltes deficiències encara en telefònica i banda ampla i s’ha de fer 
un esforç perquè molts pobles no estan atesos. 
 
Pel que fa a la consignació per la planta de biomassa (120.000) i per la planta fotovoltaica (250.000), son 
projectes que estan molt verds que es van repetint i no es materialitzen. No se sap on es faran, ni quan, 
ni com, i estan pendents de l’estudi de l’ICAEN per a la biomasa i realment no es té res. 
 
Planteja el fet que el0`7% que es calcula per aportacions a projectes solidaris sigui un total de 5.144 € i 
creu que això és el mínim del mínim. Proposa que se segueixin les indicacions del Fons Català de 
Cooperació. 
 
Per acabar s’ofereixen per anar a buscar mes finançament per donar més serveis als municipis, tot i que 
anuncia que el vot del seu grup serà en contra del pressupost presentat ja que s’incrementa l’estructura 
de forma centralitzada a la capital i no es donen serveis als municipis i als alcaldes en matèria tècnica i 
jurídica. 
 
El Sr. Jesús Fierro, president, respon al torn de paraules i en primer lloc agraeix als portaveus dels dos 
grups el to positiu del debat i constructiu amb clara voluntat de tirar endavant i els beneficis seran per la 
pròpia comarca. 
 
Pel que fa a la intervenció de la portaveu del PP, el president, explica que el pressupost del Consell 
Comarcal sempre serà continuista ja que el finançament ve com ve i l’objecte és clar i per tant si segueix 
en aquesta línia no els podrà votar mai a favor. 
 



Pel que fa a la intervenció del portaveu del grup del PSC-Progrés, el president manifesta que tot i que diu 
que no coincideixen en les línies no és del tot així ja que de les seves manifestacions se’n desprèn que si 
que hi ha coincidències. En primer lloc posa de relleu que en aquest mandat s’està donant molt més 
protagonisme al Consell d’Alcaldes i es tradueix a l’acció de govern i en això s’ha avançat molt, i posa 
per exemple els serveis tècnic als municipis i la possibilitat de tenir arquitecte comarcal que ja s’ha parlat 
al Consell d’Alcaldes. Manifesta també que son els ajuntaments els que ho han de voler, ja que el 
Consell no en té les competències. Per a aquests serveis explica que hi ha hagut una reunió amb 
representants de la Diputació i la posició del Consell Comarcal ha estat la d’explicitar la voluntat de 
créixer, ja que els ajuntaments petits han de donar pràcticament els mateixos serveis que els grans i per 
tant entenem que se’ls ha d’ajudar. 
 
Pel que fa a l’afirmació de la relació entres la creació d’infraestructures i l’increment de la despesa 
corrent vol matisar els següent: 
 

1) Pel que fa al Centre de difusió tecnològica de l’Alt Pirineu posa de relleu que està convençut que 
entre el tercer i el quart any de funcionament aquest s’haurà d’autofinançar. I en aquest sentit 
manifesta que no s’ha de mirar com una centralitat de serveis. Explica com exemple que primer 
es van fer el CAPI, dels quals n’hi ha que funcionen i  molt bé i d’altres que no, i entén que els 
desplaçaments a la capital de la comarca de la gent son per molts i diversos motius (sanitat, 
compres) i el fet que a la Seu i pugi haver un centre tecnològic és normal ja que no n’hi pot haver 
un a cada poble i els recursos com plotters i similars seran de fàcil accés . 

2) Pel que fa al Serveis socials posa de manifest que no s’ha parlat de fusió sinó de consorci ja que 
al final hi ha d’haver una bona entesa, que farà que els costos de gestió, suma dels dos costos 
ara existents, s’hagin de rebaixar i alhora el pugi fer un salt qualitatiu important, tot i que ara es 
funciona de forma molt eficient 

3) Pel que fa a la EDAR 
4) Manteniment de Pla de Camins 
5) Interreg 
6) Territoris 
7) PDR 
8) Biomasa i fotovoltaica 

 
En torn de rèplica el Sr. Ordeig manifesta que el to constructiu s’ha de mantenir sempre, però que s’ha 
de dir el que s’ha de dir. Insisteix en que el pressupost té una tendència a centralitzar i sobredimensionar 
en excés i que aquest fet va en detriment d’altres administracions que son els serveis als municipis, que 
tot i que se’n fan son insuficients. Manifesta que vas a segons quins municipis i és lamentable el nivell de 
serveis. Quan es plantegen projectes com el del Consorci de serveis socials quan no estan resolts 
serveis com el telèfon, els carrers o el seu manteniment, projectes com l’ampliació del Consell Comarcal 
no son prioritaris.  
 
Posa de relleu que el major protagonisme del Consell d’Alcaldes està bé però potser ha de ser-ho encara 
més perquè son ells qui tenen els problemes. 
 
Pel que fa al consorci de serveis socials ja se’n parlarà i manifesta que no en tenien coneixement que es 
volgués fer i que d’entrada no hi estan d’acord perquè l’Ajuntament té les seves competències i el consell 
les seves i això no justifica un consorci que barreja les competències i el peix gran es pot menjar al petit. 
 
El president respon que no se centren mes del necessari. I que hi ha serveis que els alcaldes no volen 
que es prestin des del Consell i no es poden imposa. Pel que fa als serveis socials explica que 
l’Ajuntament té competències zero ja que a les poblacions de menys de 20.000 habitants son dels 
consells comarcals. Tot i això explica que el funcionament dels serveis socials son modèlics i que es 
dona servei a la comarca, cada dia surten els treballadors al territori, essent l’objectiu del consorci 
intentar rebaixar costos i millorar l’assistència. 
 



 
ACORD 
 
Vist el pressupost presentat i discutit. 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Governació, Finances I Cooperació Municipal de 
29 de gener i de 5 de febrer d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article 168 i següents del Real Decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Real Decret 5001990, de 20 de abril, pel que es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988. 
 
Per majoria amb els vots a favor dels 12 membres presents corporatius dels grups de CiU i ERC, els vots 
en contra del 6 del PSC-Progrés i l’abstenció del PP s’acorda,  
 
Primer.  Aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació de l'exercici 2008, integrat per: 
 
A) El de la pròpia entitat, que conté el següent resum per capítols d'ingressos i de despeses: 
 

ESTAT D’INGRESSOS  Import € 
CAPITOL 3 (Taxes i altres ingressos) 46.502,00 
CAPITOL 4 (Transferències corrents) 4.337.602,23 
CAPITOL 5 (Ingressos patrimonials) 3.000,00 
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 5.203.378,99 
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00 
CAPITOL 9 (Passius financers) 476.400,00 
TOTAL ESTAT D'INGRESSOS 10.066.883,22  
    
ESTAT DE DESPESES  Import € 
CAPITOL 1 (Despeses de personal) 1.743.414,20 
CAPITOL 2 (Desp. bens corrents i serveis) 1.975.344,43 
CAPITOL 3 (Despeses financeres) 3.000,00 
CAPITOL 4 (Transferències corrents)  655.345,60 
CAPITOL 6 (Inversions reals) 3.089.625,86 
CAPITOL 7 (Transferències de capital) 2.600.153,13 
CAPITOL 8 (Actius financers) 0,00 
CAPITOL 9 (Passius financers) 0,00 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 10.066.883,22 

 
B) L'estat de previsió d'ingressos i despeses de la societat pública INICIATIVES ALT URGELL SA, amb el 
següent resum :  
 

PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT 
CAPÍTOL 4. Transferències corrents 618.891,99 € 
CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 600,00 € 
CAPÍTOL 7. Transferències de capital 22.500,00 € 
TOTAL PREVISIÓ D'INGRESSOS 641.991,99 €  

 
PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT 

CAPÍTOL 1. Despeses de personals 312.898,35 € 



CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i de serveis 305.993,64 € 
CAPITOL 3. Despeses financeres 600,00 € 
TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES 641.991,99 € 

 
 
Segon. Aprovar les bases d'execució del Pressupost de la corporació de l'exercici 2008. 
 
Tercer.  Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal de la 
corporació, un exemplar dels quals figura com a annex del pressupost amb tots els requisits que determinen 
els articles 25, 29 i 30 del Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret de la 
Generalitat núm. 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Quart.  Exposar al públic el pressupost durant el termini de quinze dies en la forma que estableix l'article 
150.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en relació amb l'article 86.2 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en el benentès que, de no produir-se reclamacions, el pressupost es considerarà 
definitivament aprovat, un cop complert el període d'exposició, a l'efecte de prosseguir els tràmits establerts 
als paràgrafs 3 i 4 de l'article 150 de la Llei 39/1988.  
 
Cinquè.  Inserir al tauler d'anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra del personal de la corporació i trametre'n una còpia certificada a 
la Subdirección General de la Función Pública Local del Ministerio para las Administraciones Públicas, i a la 
Direcció General d'Administració Local de la Generalitat. 
 
Sisè.  Delegar les competències per a l’aprovació dels següents expedients a la Comissió de Govern, tal i 
com ja es recull a les bases d’execució del pressupost: 
 
- Transferències de crèdit que no siguin competència del Ple 
- Ampliacions de crèdit 
- Generació de crèdit 
- Incorporació de romanents de crèdit 
 
 
5. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2008. 

Núm. exp. PER-2008-05 
ACORD 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió d’avui ha aprovat la plantilla de places reservades a 
funcionaris i personal laboral, juntament amb el pressupost comarcal per a l'any 2008. 
 
Atès el que disposa l'article 285 del Decret legislatiu 1/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l’article els articles 56 i següents del Reglament del 
personal al servei dels ens locals, que estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública 
d'ocupació per a poder convocar les proves selectives d'accés a les corresponents vacants; 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 2008, les places vacants de 
les quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el pressupost comarcal vigent; 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió de Governació, Finances i Cooperació Municipal  
per unanimitat dels 19 membres presents, acorda: 
 
Primer.  Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a 2008 del personal al servei d'aquest Consell Comarcal, 
que inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de conformitat amb els articles 91 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals 



vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56 i 
següents del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon.  Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del personal al servei dels ens locals, 
al BOP i al BOE. 
 
Tercer.  Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents que siguin 
necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè trameti comunicació dels 
mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas, i una còpia de l'oferta a la Direcció General 
d'Administració Local. 
 
 
6. FIXAR DATES DEL PLE PER A L’ANY 2008. 

Núm. exp. SEC-2008-03 
 
Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2008 adaptant-se al calendari a la ordinarietat fixada del 
segon dijous de cada dos mesos.  
Tenint en compte, que el segon dijous del mes d’agost es període vacacional ordinari  i que el mes de 
desembre es vol acostar a les festes de Nadal, es preveuen les següents modificacions de les sessions 
de l’any 2008 previst a data d’avui és el següent: 
 
• sessió ordinària corresponent al segon dijous d’agost s’avança al dia 31 de juliol. 
• sessió ordinària corresponent al segon dijous de desembre es retarda al 18 de desembre 
 
Per unanimitat dels 19 membres presents s'aprova aquest calendari per a les sessions del Ple. 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
 
 
7. AL·LEGACIONS AL PLA DE TRANSPORTS DE CATALUNYA :  TRANSPORT INTERURBÀ I 
ALTRES TRANSPORTS PER CARRETERA.        Núm. exp. PRS-2008-02 
 
El Ple de 20 de desembre de 2007 va aprovar la presentació al Pla territorial Parcial de les Comarques 
Central en el sentit de donar suport a l’Ajuntament de Solsona en la previsió d’una línia de tren Manresa- 
Solsona que podés tenir extensió fins a la Seu d’Urgell passant per Oliana, Coll de Nargó i Organyà. 
 
El Consell d’Alcalde de 30 de gener va acordar presentar al·legacions al Pla de Transports de Viatgers 
de Catalunya que reculli  incloure la nova línia del bus interurbà de la Seu d’Urgell, Alàs i Cerc, 
Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet i Valls de Valira 
 
A la Comissió informativa de  Promoció i serveis al Territori de 5 de febrer es van recollir aquests dos 
punts i a més se’n van proposar dos mes: 1 ) Línia de coordinació la Seu d’Urgell - Aeroport de 
Barcelona i 2) Línia de coordinació la Seu d’Urgell - estació tren TGV (AVE) Lleida-Pirineus 
 
El resum de les al·legacions a presentar al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya que han de 
recollir els següents punts : 
 

1. Incloure la nova línia del bus interurbà de la Seu d’Urgell, Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, 
Ribera d’Urgellet i Valls de Valira 

2. Incloure la proposta de l’accés al transport ferroviari de la comarca de l’Alt Urgell. 
3. Línia de coordinació la Seu d’Urgell - Aeroport de Barcelona 
4. Línia de coordinació la Seu d’Urgell - estació tren TGV (AVE) Lleida-Pirineus 



 
La Comissió informàtica de Promoció i Serveis al Territori de 5 de febrer n’han informat favorablement la 
proposta. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 19 membres presents s’acorda,. 
 
Primer.  Presentar al·legacions al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal que 
s’inclogui dins del Pla de Transports de viatgers de Catalunya la creació de la nova línia de transport 
interurbà de la Seu d’Urgell, Montferrer Castellbò, Ribera d’Urgellet i Valls de Valira, per tal que es posi 
en funcionament abans de finalitzar el 2008, l’estudi per a la creació d’una línia de tren de Manresa a la 
Seu d’Urgell passant per Solsona, la creació o coordinació amb línies existent per al transport en autobús 
coordinat amb el tren de Lleida i la creació o coordinació amb línies existents per al transport per 
carretera fins a l’aeroport de Barcelona. 
 
Segon.  Trametre aquest acord als ajuntaments de la comarca i especialment als ajuntaments de La Seu 
d’Urgell, Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò i Valls de Valira pel que fa a la línia de transport interurbà i 
sol·licitar-los que tinguin a bé considerar la possibilitat d’aprovar també la presentació d’al·legacions en el 
mateix sentit. 
 
Tercer.  Fer arribar aquesta al·legació en temps i forma (abans del 18 de febrer de 2008) 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  de Transport de Viatgers de Catalunya. 
 
 

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
8. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL I L’ ASSOCIACIÓ ASPID PER A LA 
INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITATS 

Núm. exp. CON-2008-01 
 
ACORD. 
 
Des de l’any 2004 l’Ajuntament de la Seu i ASPID tenen signat un conveni per a la inserció de persones 
amb discapacitat. Enguany es preveu que aquest conveni es pugui establir incloent el Consell Comarcal 
per tal de poder atendre tots aquelles persones amb discapacitats, tant físiques com psíquiques. 
 
La dotació per al finançament del conveni és de 2.500 € per part de cada una de les administracions 
públiques i la posada a disposició d’un despatx un dia a la setmana i per part de l’associació ASPID és 
de contractar una persona per fer les tasques d’assessorament per a la inserció laboral 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 19 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació ASPID per a la inserció 
laboral de persones amb discapacitats. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell junt amb còpia del conveni perquè 
pugui aprovar-lo. 
 
 
9. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER A LA COORDINACIÓ DE SERVEIS 
SOCIALS.           Núm. exp. CON-2008-02 
 
El Sr. Porta, gerent, explica el contingut de la proposta del Conveni que és similar a la que es va fer l’any 
2006 també per cobrir una baixa per maternitat. 



 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i anuncia el seu vot en contra i que tot i que acosten 
posicions no estan d’acord en aquesta manera de fer les coses, tot i que en aquest cas les dues 
institucions coincideixen en buscar solucions dinàmiques per situacions que costen per la solució, ni en 
el fons ni en la forma, no és bona ja que per solucionar un problema a l’Ajuntament el conveni afectarà 
negativament al Consell. Manifesta que, tot i que la Sra. Farràs està capacitada, el que abans feien dues 
persones ara ho farà una. Posa de relleu que el conveni és una declaració de mínims i no concreta gaire 
coses com la dedicació o com es controlarà i ara no toca aquest conveni. 
 
La Sra. Lanau del grup del PP anuncia que el seu vot serà el d’abstenció perquè anirà en detriment de la 
feina al Consell i potser és el millor per l’Ajuntament però no pel Consell. 
 
El president respon a les intervencions i manifesta que si ara es planteja aquest conveni no es fa des de a 
improvització sinó des de la raonabilitat, i més tenint en compte que és la tercera vegada que es fa i que 
sempre ha funcionat correctament i el rendiment pel que fa a les tasques del Consell Comarcal no s’ha 
mogut. Potser els consellers que son regidors a l’Ajuntament de la Seu manifesten el seu vot en contra no 
han tingut en compte que ara a l’Ajuntament de la Seu hi ha una regidora amb dedicació exclusiva per 
serveis socials, la qual cosa afegit a l’experiència de la Dolors Farràs amb les experiències anteriors en 
circumstàncies semblants ha de fer pensar que el servei funcionarà. 
 
ACORD 
 
El Consell Comarcal aporta la coordinació dels serveis socials a nivell comarcal, que es personifica en la 
Sra. Dolors Farràs, que ostenta el càrrec de coordinadora de Serveis Socials. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell dins el servei socials també té creada la figura de coordinador de serveis 
socials. En aquests moments la persona responsable es troba en situació de excedència i és necessari que 
es continuïn desenvolupant les tasques que duia a terme. 
 
Tenint en compte per una banda la possibilitat que es coordinin els dos serveis per la mateixa persona i per 
altre banda la temporalitat de la situació i mostrada la conformitat per part del personal del Consell Comarcal. 
 
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. 
 
Per majoria, amb els 12 vots a favor de CiU i ERC, els 6 vots en contra del PSC i l’abstenció del membre del 
PP, s’acorda: 
 
Primer . Aprovar el conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la coordinació temporal dels 
serveis socials. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell junt amb còpia del conveni perquè 
pugui aprovar-lo. 
 
 
10. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER  CONTRACTACIÓ DEL 
DINAMITZADOR DEL PLA D’EDUCACIÓ I ENTORN DE LA SEU D’URGELL. 

Núm. exp. CON-2008-03 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que el conveni proposat parteix de la petició feta per l’Ajuntmaent en dues 
vessant del mateix tema : necessitat de monitors i de dinamitzador pel Pla d’Entorn. El Ple del mes de 
desembre es va acordar encarregar-ho a IAUSA i així es fa respecte als monitors. Respecte a 
dinamitzador explica que ha coincidit la reincorporació d’una persona al Consell que ha fet que es pugui 



incorporar un tècnic a aquest lloc. Explica també el contingut del conveni fent esment del termini i de 
l’existència d’un període de prova. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el vot en contra del seu grup per coherència. Ja 
des del principi de l’encàrrec a IAUSA no els va agradar la fórmula ja que el dinamitzador treballarà per 
l’Ajuntament de la Seu i s’ha d’integrar a l’àrea d’Educació i per tant entén que per la seva tasca s’ha de 
contractar per l’Ajuntament i amb unes proves. Sembla precipitat que per una casualitat que un 
treballador del Consell queda lliure aleshores es fa la col·laboració. D’entrada en cap moment es va 
pensar que fos així i no s’ha fet proves. Creu que el Pla d’Educació i Entorn de l’Ajuntament de la Seu 
hauria de dotar-la. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i fa una reflexió en el sentit que l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell potser no li interessa gaire el Pla. Es creia que el Pla d’Educació i Entorn era una eina dins un 
context global per donar més garanties educatives als escolar. Quan a la traducció del Pla és aquest 
conveni es creu que no se li dona la importància que ha de tenir i que si la competència és diferent no 
s’entén perquè s’ha d’assumir aquesta, ni per part d’IAUSA ni per conveni per col·locar una persona. El 
Pla d’Educació i Entorn té un àmbit exclusiu de la Seu i la comarca no en treu cap benefici. Manifesta 
que si es vol convocar una plaça es descriu el perfil professional i acadèmic i les bases haurien de 
contemplar formació o experiència en matèria educativa. Manifesta que al seu grup son contraris a que el 
Consell faci aquestes barreges i entri en aquest joc. Recorda que el president va manifestar que es faria 
una convocatòria per la plaça i al final no ha sigut així sinó que s’ha fet una conveni amb el nom de la 
persona. Dubta que sigui legal que es pugui anar a fer tasques d’aquest tipus a una altre administració i 
no sap perquè el Consell s’ha posat en aquest embolic. Manifesta que en altres temes es pot discrepar 
relativament però en aquest no estan d’acord ni en el fons ni en la forma i no es fa cap favor al projecte i 
potser aquesta persona no està prou prepara : no s’ha fet un procés de selecció amb bases més 
entrevista i creu doncs que no toca. Quan es vulgui per una cosa així es busqui algun altre mecanisme. 
 
El president respon que tot i no voler-ho resulta que els dos consellers i ell mateix formen part del 
consistori de la Seu i inconscientment s’estan equivocant de debat. El Pla d’Educació i Entorn és de 
l’Ajuntament de la Seu i com a tal si que interessa. Es confon un tema : la contractació de personal nou 
com a tal no hi és, no hi ha cap contractació, sinó un conveni entre dues administracions de 
col·laboració. Pel que fa a la persona designada es creu capacitada per fer-ho i en tot cas el conveni és 
fins a final de curs. Pel que fa a l’afirmació que el Consell no té cap benefici manifesta que tampoc té cap 
perjudici. Posa per exemple de cooperació el tema de la contractació dels monitors de 6ena. Hora que es 
va fer encàrrec dels directors de les escoles públiques de la Seu. Alhora manifesta que s’ha ajudat a un 
ajuntament que ho ha demanat i es podia fer. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que cal col·laborar amb els ajuntaments però s’ha de mirar també què i com per 
no confondre’s. 
 
 
ACORD 
 
El Ple de 20 de desembre de 2007 va acordar fer una encàrrec de gestió a l’empresa pública comarcal 
IAUSA per a la contractació de monitors pels tallers de reforç assistit del Pla d’Educació i Entorn de la 
Seu d’Urgell així com per al dinamitzador d’aquest. 
 
En cop iniciades converses amb l’Ajuntament de la Seu i tenint en compte la disponibilitat de personal del 
propi Consell Comarcal s’ha vist la possibilitat d’assignar una persona del Consell a aquestes tasques i 
que es concreta en la Sra. Olga Guiu. 
 
La Comissió informativa d’Atenció a les Persones de data 5 de febrer de 2008 ha informat favorablement 
la proposta. 
 



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. 
 
Per majoria, amb els 12 vots a favor de CiU i ERC, els 6 vots en contra del PSC i l’abstenció del membre del 
PP, s’acorda: 
 
Primer. Deixar sense efectes l’acord del Ple de 20 de desembre de 2007 d’encàrrec de gestió a IAUSA 
pel Pla de Dinamització i Entorn de l’Ajuntament de la Seu pel que fa a la figura del dinamitzador. 
 
Segon.  Aprovar el Conveni de col·laboració pel dinamitzador del Pla d’educació i entorn amb 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb tramesa de l’esborrany del conveni 
per a la seva aprovació i signatura. 
 
 
11. 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. 131 al  142 de  2007 i de l’1 al 7 l 2008, compresos entre els dies 20 de desembre i la 

data d'avui. 
� Resolucions:  núm. 80 a la  86 de 2007 i de la 1 a la 12 del 2008, compreses entre els dies 20 de 

desembre i la data d'avui. 
 
 
12. MOCIÓ PER TAL D’EXIGIR UNA CORRECTA I EFICIENT PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
TELEFONIA MÒBIL I BANDA AMPLA A LA COMARCA DE L’ALT  URGELL.  
 

Núm. exp. PRS-2008-03 
 

MOCIÓ 
 
Que presenten els grups de CiU, PSC, ERC i PP al Ple d’aquesta Corporació. 
 
Les dificultats de comunicacions a la comarca de l’Alt Urgell, i al Pirineu en general, han estat sempre 
presents. Els darrers mesos, però concretament el dia 7 i el dia 10 de febrer, i no com a fet excepcional, 
el nombre de talls del servei, tant de telefonia mòbil com d’accés a la banda ampla, van ser constants, 
fins al punt de fer inutilitzable el servei en la pràctica totalitat de la jornada laboral. 
 
Atès que des de fa molts i molts anys, en nombroses ocasions les diferents institucions del territori hem 
evidenciat aquestes problemàtiques de comunicació i hem denunciat la manca d’esforç, per part de les 
administracions competents, en fer complir als diferents operadors els compromisos contrets. 
 
Atès que en aquestes darreres ocasions però, no només s’han quedat sense servei milers d’usuaris 
durant hores, tant de telefonia mòbil com d’accés a la banda ampla, amb totes les problemàtiques que 
aquest fet implica davant del sector empresarial, de les institucions i dels diferents serveis mèdics, 
educatius, d’emergències, etc., ubicats a la nostra comarca.  
 
Atès que hem hagut de suportar una actitud gens correcta per part de l’empresa que presta el servei, i 
una absència absoluta d’explicacions tant per part de la pròpia empresa com dels seus responsables. 
 



Atès que considerem una greu irresponsabilitat empresarial les reiterades i constants deficiències i 
mancances del servei de telefonia i banda ampla que patim els usuaris del Pirineu, però també alhora 
una manca de compromís de la pròpia empresa en vers el territori en allò que és un dret universal i que 
ha deixat de prestar i de justificar, fet socialment reprobable i jurídicament punible. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Sol·licitar a la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya que actuï de 
manera urgent per assegurar la prestació d’aquests serveis de manera correcta i eficient. 
 
Segon.  Sol·licitar al Ministeri d’Indústria que actuï de manera urgent per assegurar la prestació d’aquests 
serveis de manera correcta i eficient. 
 
Tercer.  Sol·licitar a Telefònica, empresa prestadora dels serveis, que assumeixi la responsabilitat de 
l’absència de servei injustificat i de manera reiterada en diferents ocasions i que n’assumeixi els costos 
derivats. 
 
Quart.  Facilitar i posar a l’abast dels ciutadans de l’Alt Urgell la possibilitat de presentar queixes i 
reclamacions mitjançant l’oficina comarcal del consumidor per fer-les arribar a l’Agència Catalana del 
Consum. 
 
 
12. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa que enguany en farà 20 de la Constitució dels Consells Comarcal a l’empara de la 
Llei de l’any 1987 que els va crear i manifesta que seria bo celebrar-ho una mica. 
 
Plans Comarcals de Muntanya : A la última reunió del Consell General de Muntanya es va dir que a 
començaments de febrer arribarien el Plans Comarcals de Muntanya en document suficient per fer-ne 
l’aprovació plenària inicial i encara no ha arribat res. El president manifesta que cas que arribi abans dels 
proper Ple si cal es faria un Ple extraordinari. 
 
El president manifesta el condol propi i de la corporació comarcal al Sr. Bartomeu Majoral Moliné, alcalde 
d’Alàs i Cerc per la mort de la seva mare. 
 
El president manifesta també el condol propi i de la corporació comarcal al Sr.Joan Pubill Altimir,  
exalcalde de Cava per la mort del seu germà Josep. 
 
El president informa que s’ha reunit amb el Delegat Territorial de Sanitat de l’Alt Pirineu i Aran, el Sr. 
Peralta per exposar-li bàsicament tres temes: 
 

1. Ambulàncies : les trucades d’avís es reben a Bellatera i s’han detectat dificultats en la localització 
del lloc de l’avís i per tant s’han de buscar fórmules per facilitar aquesta localització. 

2. Pediatra : manca de professionals, sobretot a la zona sud de la comarca 
3. Hospital : Deficiències puntuals 

 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
No n’hi ha cap 
 
14. TORN DE PARAULES ALS ALCALDES 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Fiol, alcalde d’Organyà, i manifesta que sobre el tema de la manca de 
pediatra a la zona sud n’està fent un seguiment dia a dia i no té una solució fàcil. Per una banda exposa 



que no s’hauria de caure en l’espera per reunions i per l’altre la solució que s’ha donat sembla del tot 
insufucuent. Posa per exemple el fet que s’atendrien els nens de 0 a 2 anys com a solució dolenta ja que 
s’escapça el servei. Interessa molt que es puguin tractar el tema per trobar solucions definitives i 
estructurals i no només temporals. Manifesta que està molt content que se segueixi el tema també des 
del Consell. 
 
El president del Consell explica que al Consell d’Alcaldes també es va parlar del tema i manifesta que la 
pròpia gent del territori pressioni és important. Demana que tota la informació que es vagi tenint sobre el 
tema es pugui coordinar per aprofitar els esforços i es compromet a informar de les gestions que faci en 
aquest sentit. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Vilaginés, alcalde d’Oliana, i pregunta per la connexió de TV Pirineus al 
repetidor d’Oliana. 
 
Respon el Sr. Pere Porta i explica que els equips estan col·locats i que faltava la connexió de 
l’electricitat, la qual segons informació de l’arquitecte d’Oliana, estava a punt de fer-se. Pel que fa a la 
connexió de TV Pirineus, dijous passat el Sr. Navarro es va comprometre a redireccionar el reemissor del 
repetidor del Cogulló per poder donar senyal a Oliana i semblaria que aquest mes de febrer es podrà 
solucionar. 
 
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 


