
 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2008/2 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 10 d'abril de 2008 
Durada: de les 20:00 a les 21:00 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vicepresident 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vicepresident 
Sr. Ventura Roca i Martí, vicepresident 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
Sr. Oscar Ordeig Molist, conseller 
Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alis, vice-president  
Sra. Patricia Lanau Morales, consellera 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Ajuntament d'Alàs i Cerc 
Il·lm. Sr. Josep Marquès Castany, Ajuntament de Cabó 
Il·lm. Sr. Joan Riu Perefarré, Ajuntament de Fígols i Alinyà 
Il.lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 



 

S’incorporen durant la sessió: 

- Sr. Marc Porta Fàbregas, conseller 
 

Ordre del dia  
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

CI DE GOVERNACIÓ FINANCES I COOPERACIÓ MUNICIPAL  

2. Aprovació de les bases per a la concertació d'una operació de tresoreria 
3. Adhesió al Conveni d'interoperabilitat de sistemes d'informació entre administracions públiques 

locals 
4. Conveni amb el CNL per crear un espai per aprendre català amb recursos en línia al 

Telecentre de l'Alt Urgell. 
5. Conveni amb el CNL per promoure el programa del Voluntariat per la llengua 

CI DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI  
6. Aprovació del projecte d'obres per a l'arranjament del revolt del Tosquer a la ctra. local de 

Cabó 
7. Aprovació del projecte d'obres "Millora del ferm i cuneta revestida del camí d'accés a 

Cassovall" 
8. Aprovació del plec de condicions i acord de contractació de les obres Arranjament del revolt al 

Pk 3+450 (El Tosquer del camí d'accés a Cabó  
9. Aprovació del plec de condicions i acord de contractació de les obres de Millora del ferm i 

cuneta revestida del camí rural d'accés a Cassovall 
10. Recolzament als informes d'al·legacions al Pla Especial per a la delimitació de sòl de l'àmbit del 

futur aeroport de la Seu d'Urgell dels ajuntaments de Montferrer i Castellbò i de Ribera de 
l'Urgellet 

11. Conveni amb l'Aj. de la Seu d'Urgell per a la instal·lació d'una mini-torre de telecomunicacions 
12. Aprovació del conveni amb Pic del Cogulló, SL per a la cessió d'espais a torres de 

telecomunicacions 
13. Conveni amb la Fundació CEEI- Lleida per a la gestió del Viver d'Empreses 
14. Sol·licitud de declaració de BCIL de l'església de Sant Antoni Abat de Berén 
15. Conveni amb l'Ajuntament de Valls de Valira i l'EMD de Bescaran per a la col·laboració en la 

Trobada de Romancers i Cantautors 
16. Aprovació dels estatuts per la creació del Consorci Segre- Rialb 

CONSELL D’ALCALDES  
17. Declaració del riu Segre : Ratificació de l'acord del Consell d'Alcaldes sobre les actuacions del 

D. de Medi Ambient i Habitatge per l’ús de l'aigua del Segre 

PUNTS D'URGÈNCIA 

18. Modificació del registre telemàtic 
 
19. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
20. Informes de Presidència. 
21. Torn obert de paraules als alcaldes. 
22. Precs i preguntes. 
 
 
 



 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

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. 
 

COMISSIO DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 
 
 
2. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONCERTACIÓ D'UN A OPERACIÓ DE 
TRESORERIA 

Núm. exp. INT 2008/5 
RENOVACIO OPERACIÓ DE TRESORERIA 
 
Atesa la proximitat del venciment d'una de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació l'any 
2008. 
 
I tenint en compte el disposat als articles 51 I 52  del Real decret legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació a les condicions de pressupost 
aprovat o en situació de pròrroga, en relació a les operacions de crèdit a curt termini i tenint en 
compte l’existència d’informe previ de la intervenció. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació d'una pòlissa de 
crèdit anual per import de 300.000,00 €. 
 
Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries, amb seu a la comarca a través de les oficines 
obertes a la Seu d’Urgell, la presentació de propostes. 
 
Tercer.  Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la contractació 
d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a signar-la.  
 
 
3. ADHESIÓ AL CONVENI D'INTEROPERABILITAT DE SISTEM ES D'INFORMACIÓ ENTRE 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES LOCALS 
 
En iniciar el punt s’incorpora a la sessió el Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller. 
 
El Sr. Pere Porta, gerent, exposa el contingut del conveni. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig qui posa de manifest que aquest conveni neix de l’any 2006 i recorda 
que es preveu una línia de subvencions per a l’actualització de sistemes d’informació, i ho destaca. 
 

 
 

Núm. exp. CNV 2008/4 



Aprovació del conveni “Conveni d'interoperabilitat de sistemes d'informació  ” 
 
En el marc de les millores de l’administració, en relació a l’ús de les tecnologies de la informació i 
la comunicació, el Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ha proposat al 
Consell Comarcal l’adhesió al conveni marc que es va signar a Barcelona, en data 22 d’octubre de 
2006, entre el Departament de Governació i Administracions públiques (en nom de la Generalitat 
de Catalunya), el Consorci de governs locals per a la societat de la informació (LOCALRET), 
l’Ajuntament de Barcelona i el mateix Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya.   
 
Donat que l’objectiu d’aquest conveni, amb una vigència inicial d’un any, és l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions 
catalanes, en el sentit de permetre l’intercanvi telemàtic, tant de les dades com de la documentació 
necessàries per a la tramitació d’expedients, així com la col·laboració d’aquestes institucions en la 
prestació de determinats serveis. I amb la finalitat bàsica d’evitar que els ciutadans, les empreses i 
les organitzacions aportin documents en suport paper i dades que ja estan en poder de les 
mateixes administracions o altres institucions i hagin de fer desplaçaments innecessaris per a dur a 
terme tràmits amb les administracions públiques.  
 
Atès el disposat a l’article 150.2 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 18 membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni d'interoperabilitat de sistemes d'informació entre administracions 
públiques. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 
(AOC). 
 
 
4. CONVENI AMB EL CNL PER CREAR UN ESPAI PER APREND RE CATALÀ AMB 
RECURSOS EN LÍNIA AL TELECENTRE DE L'ALT URGELL. 
 
El Sr. Pere Porta, gerent, explica el contingut del conveni. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, del grup del PSC-Progrés, qui manifesta que el fet que s’incorporin 
eines que complementin els cursos de català als recursos del Telecentre és molt positiu.     
 

Núm. exp. CNV 2008/5 
Aprovació del conveni “Conveni amb el CNL per crear  un espai per aprendre català.” 
 
Per tal de millorar l’aprenentatge del català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ha 
proposat al Consell Comarcal de l’Alt Urgell l’adopció d’un acord de col·laboració per a crear un 
espai per aprendre aquesta llengua amb recursos lingüístics en línia al Telecentre de l’Alt Urgell, 
amb una durada inicial d’un any. 
 
Donat que l’objectiu d’aquest conveni és facilitar a les persones usuàries del Telecentre de l’Alt 
Urgell els recursos de llengua en línia per a l’aprenentatge del català (contemplant-se diferents 
nivells) i informar-los dels programes de formació que el Consorci per a la Normalització 
Lingüística du a terme a la comarca; així com, per al desenvolupament del programa institucional 
de Voluntariat per la llengua.  
 



 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

Tenint en compte que el Consell Comarcal forma part del Consorci de Normalització Lingüística i 
que per tant és possible la col·laboració amb aquest ens per a les finalitats que li son pròpies. 
 
D’acord amb l’art. 29 de la Llei d’Organització Comarcal i el Reglament del Programa d’Actuació 
Comarcal aprovat l’any 1994 i tenint en compte que d’entre les funcions i finalitats del Telecentre 
està el promoure l’accés a les tecnologies de la informació  
 
Atès el disposat a l’article 150.2 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 proposa a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula la col·laboració entre el Consorci de Normalització Lingüística 
de Lleida i el Telecentre de l’Alt Urgell per crear un espai per aprendre català amb recursos en línia a 
la seu d’aquesta entitat. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA i a 
la Direcció del Telecentre de l’Alt Urgell. 
 
 
5. CONVENI AMB EL CNL PER PROMOURE EL PROGRAMA DEL VOLUNTARIAT PER LA 
LLENGUA 
 
El Sr. Pere Porta, gerent, explica el contingut del conveni. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, del grup del PSC-Progrés, qui manifesta que el fet que es fomentin 
les parelles lingüístiques és molt positiu tant per l’aprenentatge del català com per la integració 
social i cultural dels que l’aprenen, ja que s’aprofiten les sinèrgies. 

Núm. exp. CNV 2008/8 
Aprovació del conveni “Conveni CNL pel Voluntariat per la llengua” 
 
Per tal de millorar l’aprenentatge del català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ha 
proposat al Consell Comarcal de l’Alt Urgell l’adopció d’un acord de col·laboració per a promoure el 
Voluntariat per la llengua. 
 
L’objectiu d’aquest conveni és facilitar la integració lingüística a través de formar i establir un 
Voluntariat per la llengua i proporcionar-los els materials adequats, formar-los i assessorar-los, 
fent-ne un seguiment. 
 
El Consell s’obligaria a impulsar el programa fent-ne la difusió a través de les diferents activitats 
del Consell, i a través de la seva web. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el CNL del voluntariat per la llengua 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA 



 
 

COMISSIO DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
 
6. APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES PER A L'ARRANJAME NT DEL REVOLT DEL 
TOSQUER A LA CTRA. LOCAL DE CABÓ 
 
El president explica la necessitat i conveniència d’aprovar els projectes d’obres i, alhora, els plecs 
de condicions que han de regir la seva contractació de forma simultània. 
 
Demana la paraula el Sr. Ordeig, del grup del PSC-Progrés, i recorda al president que va dir que 
es faria una junta de portaveus per explicar les demandes dels ajuntaments pel Pla de Camins i 
fixar-ne les prioritats. 
 
El president manifesta que convocarà la Junta de Portaveus quan estigui a punt la documentació. 
 

 Núm. exp. SEC 2008/5 
 

Arranjament del revolt del Tosquer -CABO: Aprovació  del projecte d'obres 
 
El Consell Comarcal té prevista la realització de l’obra que a continuació s’exposa i amb el 
pressupost que hi consta. 
 
El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTES MUNICIPI Import 
Arranjament del revolt al PK 3,450 (el Tosquer) del 
camí d’accés a Cabó Cabó 200.038,89 
 
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 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat als antecedents i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte 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. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES "MILLORA DEL FERM  I CUNETA REVESTIDA DEL 
CAMÍ D'ACCÉS A CASSOVALL" 
 
 

 Núm. exp. SEC 2008/6 
Millora del ferm i cuneta revestida camí de Cassova ll : Aprovació del projecte d'obres 
 
El Consell Comarcal té prevista la realització de l’obra que a continuació s’exposa i amb el 
pressupost que hi consta. 
 
El projecte ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
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PROJECTES MUNICIPI Import 
Millora del ferm i cuneta revestida del camí 
d’accés a Cassovall Montferrer i Castellbò 176.042,86 
 
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 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat als antecedents i per l’import que hi consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte 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. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS I ACORD DE CONT RACTACIÓ DE LES OBRES 
ARRANJAMENT DEL REVOLT AL PK 3+450 (EL TOSQUER DEL CAMÍ D'ACCÉS A CABÓ  
 

 Núm. exp. CPO 2008/4 
Arranjament de revolt al Pk 3+450 (El Tosquer) del camí d'accés a Cabó  
 
Vist el projecte aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’avui, i que està amb caràcter inicial. 
 

Títol Import 
Arranjament de revolt al PK-3,450 (el Tosquer) del camí d’accés a Cabó 200.038,89 

 
Atès el disposat als articles 73, 85 i 120 del Real Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l'expedient de contractació per a l’adjudicació de l'obra 
esmentada. 
   
Segon. Adjudicar el contracte per procediment obert i concurs, publicant els anuncis corresponents 
al DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal, fent constar que cas que es produeixin 
al·legacions al projecte en termini d’exposició pública s’haurà de suspendre el procediment fins que 
el projecte assoleixi la condició de definitiu. 
  
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir el contracte. 
 
Quart. Aprovar la despesa corresponent del pressupost de la corporació de l’exercici 2008 per 
l’import consignat als antecedents. 
 
 



9. APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS I ACORD DE CONT RACTACIÓ DE LES OBRES 
DE MILLORA DEL FERM I CUNETA REVESTIDA DEL CAMÍ RUR AL D'ACCÉS A CASSOVALL 
 

 Núm. exp. CPO 2008/5 
Millora del fern i cuneta revestida del camí rural d'accés a Cassovall 
 
Vist el projecte aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’avui, i que està amb caràcter inicial. 
 

Títol Import 
Millora del ferm i cuneta revestida del camí rural d’accés a Cassovall 176.042,86 

 
Atès el disposat als articles 73, 85 i 120 del Real Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Declarar de tramitació ordinària l'expedient de contractació per a l’adjudicació de l'obra 
esmentada. 
   
Segon. Adjudicar el contracte per procediment obert i concurs, publicant els anuncis corresponents 
al DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal, fent constar que cas que es produeixin 
al·legacions al projecte en termini d’exposició pública s’haurà de suspendre el procediment fins que 
el projecte assoleixi la condició de definitiu. 
  
Tercer. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir el contracte. 
 
Quart. Aprovar la despesa corresponent del pressupost de la corporació de l’exercici 2008 per 
l’import consignat als antecedents. 
 
 
10. RECOLZAMENT ALS INFORMES D'AL·LEGACIONS AL PLA ESPECIAL PER A LA 
DELIMITACIÓ DE SÒL DE L'ÀMBIT DEL FUTUR AEROPORT DE  LA SEU D'URGELL DELS 
AJUNTAMENTS DE MONTFERRER I CASTELLBÒ I DE RIBERA D E L'URGELLET 
 
El president dona la paraula al Sr. Ramon Fierro, i aquest explica que els ajuntaments directament 
afectats han fet al·legacions ja que creuen que el sistema no es concreta perquè falta el Pla 
Director, que és l’instrument que ha de definir els serveis i la informació mediambiental, acústica i 
paisatgística per poder fer després el Pla Especial que encaixi el contingut al Pla Director dins el 
planejament urbanístic. 
 
Pren la paraula el Sr. Oscar Ordeig i agraeix l’explicació feta pel Sr. Ramon Fierro. Explica que 
amb el seu grup s’han llegit les al·legacions i han vist que els informes tècnics són clavats, i 
coincideixen en moltes de les coses que s’hi diuen. Alhora, manifesta que estan d’acord en el 
recolzament als alcaldes i als ajuntaments com no pot ser d’altra manera, però vol fer esment d’un 
matís important. Expressa que se senten més identificats amb l’acord que ha pres l’Ajuntament de 
Montferrer i Castellbò, en el sentit que demana que s’incloguin tots els estudis necessaris al Pla 
Especial i, un cop inclosos, es pugui aprovar. Pel que fa a l’acord pres per l’Ajuntament de Ribera 
de l’Urgellet, en què es demana que s’aturi tot el procés, com a grup no hi estant d’acord i creuen 
més coherent el que demana l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò; tot i així, creuen que és positiu 
prendre un acord des del Consell Comarcal de recolzament als ajuntaments i, per tant, anuncia el 
vot favorable dels membres del seu grup. 
 

 Núm. exp. PRS 2008/9 
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Informes d'al·legacions al Pla Especial de delimita ció de l'àmbit de l'aeroport de la Seu 
d'Urgell dels Ajuntaments de Montferrer i Castellbò  i de Ribera d'Urgellet . 
 
La Comissió d’Urbanisme de Lleida, de data 10 de gener de 2008, va aprovar inicialment el Pla 
Especial de delimitació de l’àmbit de l’aeroport de la Seu d’Urgell dels Ajuntaments de Montferrer i 
Castellbò i Ribera de l’Urgellet. 
 
En data 30 de gener de 2008, es va publicar al DOGC l’edicte d’aprovació inicial del Pla especial 
que obria el termini d’exposició pública del Pla Especial esmentat. 
 
Del contingut del Pla especial se’n desprèn la inexistència del Pla Director de l’aeroport de la Seu 
d’Urgell; així mateix, de l’estudi complet sobre les sendes d’aproximació, enlairament, i la definició 
de procediments operacionals que garanteixin la operativitat de l’aeroport, no és possible la 
definició d’una orientació de pista ni de les dimensions definitives de tota l’infraestructura. Això 
comporta que l’objectiu principal d’aquest pla, que no es un altre que delimitar el sòl de l’àmbit del 
futur aeroport, s’hagi fet sense tota la fiabilitat en els arguments que han de tenir les accions que 
ha de realitzar l’Administració Pública. 
 
L’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, per acord de Ple de 19 de març, va acordar sol·licitar a la 
Comissió d’Urbanisme que es tingui en compte l’argumentat a l’informe tècnic presentat, que no es 
procedeixi a l’aprovació provisional del Pla Especial i que se suspengui tot el procés. 
 
L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, per acord del Ple de 7 de febrer de 2008, va acordar 
exercir accions administratives i presentar al·legacions al Pla Especial. 
 
S’han redactat informes tècnics encarregats per ambdós ajuntaments que posen de relleu, entre 
altres, la no existència d’un Pla director de l’aeroport, el qual hauria de definir les necessitats a 
cobrir per aquesta infraestructura, delimitar la zona de serveis i definir, com a zona afectada, els 
terrenys que correspondrien a les diferents alternatives possibles a causa de la manca de definició 
prèvia. 
 
Tenint en compte l’indubtable interès que el Consell Comarcal té en l’expedient, i manifestat per 
aquests ajuntaments la petició del suport, es considera que és positiu recolzar-los. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Recolzar els informes d’al·legacions presentats pels ajuntaments de Montferrer i Castellbò 
i de Ribera de l’Urgellet a l’expedient d’aprovació del Pla Especial de delimitació de l'àmbit de 
l'aeroport de la Seu d'Urgell. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Lleida i al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 
 
Tercer.  Comunicar aquest acord als ajuntaments.  
 
 



11. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER  A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA 
MINI-TORRE DE TELECOMUNICACIONS 
 
El president exposa el contingut del conveni. 
 
El Sr. Ordeig, del grup del PSC-Progrés, manifesta que el sentit del vot dels membres del seu grup 
serà el d’abstenció. El motiu d’aquest es basa en el fet que l’obra es justifica per manca de 
cobertura de Trac i de TV en alguns llocs de la Seu d’Urgell i voltants, i tenen dubtes sobre el fet 
que aquesta inversió s’englobi en el projecte global de tecnologies de la informació i la 
comunicació a la comarca on encara hi ha moltes deficiències. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que en la torre que es pretén instal·lar al Pla de les Forques no està 
previst que hi hagi equips de reemissió de tecnologia Trac, sinó que està previst posar-hi equips 
wimax per reemetre cap a la part nord de la comarca i, en concret, cap a la torre que se situarà a 
Arsèguel. Alhora, i tenint en compte que la torre de l’Ajuntament està molt saturada, aquesta es 
podria arribar a descarregar d’algun equip. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que si l’actuació puntual millora la connexió esmentada ja està bé, però 
dubten de si servirà per fer passos endavant. 
 
El president, Sr. Jesús Fierro, posa de relleu que hi haurà zones amb un abans i un després i que 
hi ha un estudi previ a la comarca, i experiències en altres llocs, que el sistema que es vol 
implantar ha funcionat. L’objectiu i la voluntad en aquests moments és de donar la màxima 
cobertura al territori. 
 

Núm. exp. CNV 2008/9 
Aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’ Urgell per a la instal·lació d’una torre 
telecomunicacions al Pla de les Forques. 
 
Aquest mes s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, propietari dels terrenys on 
s’ha de situar la mini-torre (pal) per a telecomunicacions del Pla de les Forques, i on es preveu la 
instal·lació d’un reemisor de la xarxa wi-max del Consell Comarcal, per donar cobertura de 
telecomunicacions a aquest municipi, remetre el senyal cap a d’altres punts i el pas de la línia 
elèctrica per al subministrament d’energia. 
 
Vist l’esborrany de contracte per a la cessió gratuïta del terreny, on s’ha de situar la torre de 
telecomunicacions i de l’accés rodat amb vehicle i altres obligacions accessòries a aquesta, a la 
parcel·la 54 del polígon 4 del cadastre de rústega. 
 
Atès el disposat a l’article 212 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 majoria amb els vots a favor dels 9 consellers de CiU, 2 vots a 
favor dels membres presents d’ERC i l’abstenció dels 6 membres presents del grup del PSC- Progrés, 
s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que regula la cessió de terreny per a 
la instal·lació d’una mini-torre de telecomunicacions al Pla de les Forques. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i deixar-ne la deguda 
constància a l’expedient. 
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12. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB PIC DEL COGULLO, SL P ER A LA CESSIÓ D'ESPAIS A 
TORRES DE TELECOMUNICACIONS 

Núm. exp. CNV 2008/10 
 

Aprovació del conveni amb Pic del Cogulló, S.L.  pe r a la cessió d’espais a torres de 
telecomunicacions.  
 
Es proposa al Ple del Consell Comarcal retirar aquest punt de l’ordre del dia.  
 
 
13. CONVENI AMB LA FUNDACIÓ CEEI-LLEIDA PER A LA GE STIÓ DEL VIVER D'EMPRESES 
 
El president exposa el contingut del conveni amb la Fundació Centre Europeu d’Empreses i 
Innovació de Lleida i explica que, de les converses que s’han mantingut amb el Sr. Presseguer i 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per establir una antena d’aquesta institució a la comarca, se’n 
desprèn que aquesta pot ser una eina molt útil per ajudar a les empreses. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que aquest serà un pas endavant per aportar coneixement 
de la Fundació i que el seu funcionament pot ser molt positiu. Demana si a la comissió de 
seguiment que es preveu al conveni, i que s’ha de trobar almenys dos cops l’any, hi poden formar 
part. 
 
El president manifesta que si hi ha més d’un representant no hi ha cap problema per mirar-ho. 
 

Núm. exp. CNV 2008/6 
Aprovació del conveni “Conveni amb el CEEI per a la  gestió del centre empresarial ” 
 
Per tal de crear un centre empresarial per a emprenedors de la comarca i de suport a aquests, el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell està interessat en la signatura d’un conveni amb la Fundació CCEI 
LLEIDA i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a fixar els paràmetres de col·laboració per a gestionar 
el centre empresarial, i amb una vigència fins a l’any 2011. 
 
Atès que l’objectiu del conveni és, doncs, fixar el sistema d’organització i administració dels espais 
destinats per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell a viver 
d’empreses innovadores. I el qual es concreta en el compromís per part de la Fundació CCEI 
LLEIDA de gestionar el viver segons la pròpia operativa de la Fundació, sota la supervisió d’una 
Comissió de Seguiment (integrada per l’alcalde de la Seu d’Urgell, un representant de 
l’Ajuntament, el President del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, un representant del CCAU i el 
director de la Fundació CCEI, o les persones en qui es delegui), oferint serveis a la demanda en 
àrees d’assessorament en R+D+I, redacció plans d’empresa, recerca de finançament, 
assessorament a emprenedors, avaluació de projectes, formació, propietat industrial, informació 
tecnològica, entre d’altres. 
 
Atès el disposat a l’article 150.2 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. 
 



D’acord amb l’art. 29 de la Llei d’Organització Comarcal i el Reglament del Programa d’Actuació 
Comarcal aprovat l’any 1994 i tenint en compte que d’entre les funcions i finalitats del Telecentre 
és oferir el servei de viver d’empreses. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el CEEI i amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la gestió del 
centre empresarial. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a CEEI LLEIDA i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
14. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA  DE SANT ANTONI ABAT DE 
BERÉN 
 
El president exposa el contingut de l’expedient. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, del grup del PSC-Progrés, i anuncia que el vot del seu grup serà el 
d’abstenció, tot i que donen ple suport al contingut de l’informe tècnic. Comprèn que, amb les 
ganes dels ajuntaments de que es declarin béns culturals d’interès local, no costa gaire de dir-los 
que d’entrada no es compleix amb els valors culturals. 
 
El gerent explica que ja s’ha notificat a l’Ajuntament la proposta d’acord amb el contingut de 
l’informe tècnic. 
 

Núm. exp. BCL 2008-02 
Sol·licitud de declaració de BCIL 
 
En data 25 de setembre de 2007 l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar sol·licita la declaració com a bé 
cultural d’interès local de l’ Església de Sant Antoni Abat de Berén, situada al municipi de Valls 
d’Aguilar, dins de la comarca de l'Alt Urgell. 
 
Vist l’informe negatiu del tècnic de Cultura, Carles Gascón Chopo, de data 2 de març de 2008. 
 
Donat que l’esmentat element patrimonial no presenta unes característiques apropiades per a la 
seva declaració com a bé cultural d’interès local: 
 
1.- No presenta trets estilístics definits ni pel que fa a la seva estructura ni pel que fa als seus 
elements morfològics o ornamentals que la puguin vincular de manera clara a un corrent artístic. 
2.- No es coneixen esdeveniments històrics o socials rellevants vinculats a aquest edifici. 
3.- No hi ha vinculats elements propis del patrimoni moble d'un valor estilístic singular. 
4.- La seva ubicació no permet valorar el monument com a element característic i singular del 
conjunt urbà des d'un punt de vista paisatgístic. 
 
Havent-se donat audiència a l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar i d’acord amb allò que disposa 
l'article 17.2 de la Llei 9/1993, de Patrimoni Cultural Català, la declaració de béns culturals 
d’interès local correspon al ple del Consell Comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants.  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb els vots a favor dels 9 membres del grup de CiU i dels 
2 membres presents d’ERC i l’abstenció dels 6 membres del grup del PSC- Progrés, s’acorda, 
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Primer.  Desestimar la declaració de bé cultural d’interès local a favor de Església de Sant Antoni 
Abat de Berén. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar. 
 
 
15. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VALLS DE VALIRA I L 'EMD DE BESCARAN PER A 
LA COL·LABORACIÓ EN LA TROBADA DE ROMANCERS I CANTA UTORS 
 
El president explica que fins ara s’havia col·laborat amb l’Ajuntament de Valls de Valira i l’EMD de 
Bescaran i es feia un conveni cada any. S’ha plantejat de fer una conveni a tres anys per tal 
d’agilitar la col·laboració. Així mateix, s’ha previst una comissió de seguiment del conveni a la que, 
per part del Consell, hi assistiria el responsable de cultura Sr. Rafel Ferrer. 
 

Núm. exp. CNV 2008/7 
Aprovació del conveni “Conveni per realització trob ada de cançoners i romancers” 
 
El mes d’abril de l’any 2004, un grup de veïns del nucli de Bescaran expressaren la voluntat 
d’organitzar al poble una trobada de cançoners, romancers i cantautors, amb l’objectiu de dotar la 
població d’una activitat cultural amb un cert nivell de prestigi i de qualitat. En aquell moment, 
l’Ajuntament de Valls de Valira, l’EMD de Bescaran i el CCAU participaren en l’organització i el 
finançament de la Trobada i es va repetir anys successius essent l’últim conveni de col·laboració 
de l’any 2006. 
 
Enguany, aquesta iniciativa es vol tornar a dur a terme i, en aquest sentit, per coadjuvar a la 
consolidació d’aquesta iniciativa cultural i de difusió de la música de la comarca, es proposa que la 
signatura d’aquest conveni tingui una vigència de fins a l’any 2010. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni que la realització de la Trobada de cançoners i romancers a Bescaran 
per als anys 2008, 2009 i 2010. 
 
Segon.  Designar el Sr. Rafel Ferrer Moreno com a representant del Consell Comarcal a la comissió 
paritària de seguiment del conveni. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a Ajuntament de les Valls de Valira  i a l’EMD de Bescaran. 
 
 
16. APROVACIÓ DELS ESTATUTS PER LA CREACIÓ DEL CONS ORCI SEGRE- RIALB 
 
El president explica la iniciativa sorgida per a la constitució d’un Consorci orientat a la recerca de 
fórmules de promoció econòmica i turística de la zona al voltant de l’embassament de Rialb. 
Proposa que el representant al Consorci sigui el Sr. Ventura Roca. 



 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i pregunta per la presidència del Consorci. 
 
El president respon que els estatuts preveuen que sigui presidit per un alcalde dels municpis 
consorciats amb un mandat de dos anys. Així mateix, es preveu que hi hagi un vice-president que 
sigui alcalde d’un municipi de comarca diferent que la del que sigui president. Quan s’acabin els 
dos anys de Presidència d’un alcalde, passarà automàticament a ser president per dos anys el 
vicepresident. La Junta de Govern del Consorci nomenarà el nou vicepresident, i així 
successivament, de forma que l’alcalde d’un municipi no podrà tornar a ser president fins que ho 
hagin estat els alcaldes dels altres municipis consorciats. 
 

 Núm. exp. SEC 2008/7 
Creació estats del Consorci Segre-Rialb 
 
Vist l'expedient que es tramita per a constituir un consorci que ha de promocionar el turisme 
integral a la zona del voltant de l’embassament de Rialb. 
 
Vistos els articles 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i el capítol 2 del títol 7 del Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny.  
 
Vist el projecte de text estatutari que es proposa per a regular l'esmentada entitat, elaborat pels 
serveis jurídics i tècnics del Consell Comarcal de la Noguera. 
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable de tots els membres de la 
Corporació present, que representen la majoria absoluta legal requerida, s'acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment, a l'empara de l'article 269 del text refós de  Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i juntament amb el Consell Comarcal de la Noguera, els ajuntaments de 
Baronia de Rialb, Bassella, Oliana, Peramola, Ponts i Tiurana i la Diputació de Lleida amb 
competències en temes de turisme i amb finalitats coincidents, la creació d'un Consorci al qual 
s'incorpora ab initio els ens locals esmentat i que, amb la denominació de "Consorci Segre-Rialb”, 
té com a finalitat genèrica la promoció integral del turisme al voltant de l’embassament de Rialb. 
 
Segon.  Aprovar inicialment els Estatuts reguladors del Consorci, que consten d’un preàmbul i vint 
articles. 
 
Tercer.  Publicar l’edicte corresponent al BOP per a informació pública als efectes que es puguin 
presentar al·legacions i determinar que, en el supòsit d'inexistència d'al·legacions en el tràmit 
d'informació pública o de requeriments per part de la Generalitat d'acord amb l'article 165.2 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els presents acords provisionals esdevindran 
definitius sense més tràmit. 
 
Quart. Designar, d'acord amb l'article 8 del text estatutari el Sr. Ventura Roca i Martí, vice-
president del Consell Comarcal, com a delegat del president, per tal que representi aquest Consell 
en la Junta de Govern del Consorci. 
 
Sisè.  Trametre un certificat del present acord a tots les entitats que es consorcien ab initio per a la 
seva constància. 
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17. DECLARACIÓ DEL RIU SEGRE: RATIFICACIÓ DE L'ACOR D DEL CONSELL D'ALCALDES 
SOBRE LES ACTUACIONS DEL D. DE MEDI AMBIENT I HABIT ATGE PER L´ÚS DE L'AIGUA 
DEL SEGRE 
 
El president explica el procés que s’ha dut a terme per proposar la Declaració del Riu Segre. 
Explica que s’ha fet un estudi tècnic per part de la Universitat de Lleida coordinat pel Dr. Palau, 
que ja havia treballat per la mateixa ACA, en el que es deixa palès que el punt de captació per 
transvasar aigua no és viable ni sostenible; si s’agafen les dades dels últims anys, no s’ha arribat 
en cap moment al cabdal mínim. A continuació exposa el contingut de la Declaració. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig, del grup del PSC-Progrés, i en primer lloc agraeix que s’hagi 
convocat una Junta de Portaveus per presentar la declaració del Riu Segre, que es va fer a la 
Diputació, i creu que el comunicat presentat parla per si sol. Manifesta que el seu grup prefereix 
que es proposi un comunicat únic com es fa ara al Consell, ja que sempre té més força que no 
com s’ha fet a l’Ajuntament de la Seu. 
 
 

 Núm. exp. PRS 2008/8 
Riu Segre: Actuacions del D. de Medi Ambient sobre l´ús de l'aigua del Segre 
 
Ateses els acord recents del Conseller de Medi Ambient i Habitatge sobre el trasvassament del riu 
Segre des de la comarca de la Cerdanya. 
 
Vista la proposta  de l’acord del Consell d’Alcaldes de data 1 d’abril de 2008, que es transcriu 
literalment: 
 
“DECLARACIÓ DEL SEGRE  
 
1.- Amb l’anunci del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, fet a través dels 
mitjans de comunicació, ens assabentem de la voluntat del Govern de realitzar un transvasament 
d’aigua del riu Segre, per abastir d’aigua de boca a Barcelona, davant una situació de sequera 
considerada d’emergència. 
 
2.- La reunió que avui celebrem, a instància de Diputació de Lleida, es el primer contacte oficial 
d’una institució supramunicipal amb tots els representants del territori per abordar aquest tema i 
establir un diàleg. 
 
3.- Tots els signants volem una solució coherent a la manca d’aigua de l’àrea de Barcelona, i 
considerem que es obligació del Govern de garantir l’abastiment d’aigua de boca a totes les parts 
del territori. 
 
4.- Demanem al Govern que dialogui amb el territori afectat pel projecte que proposa. 
 
5.- Volem evitar qualsevol enfrontament territorial pel tema de l’aigua i exigim que tots els partits 
actuïn amb responsabilitat política i de país, i deixin de banda els partidismes. 



 
6.- Demanem al Govern de Catalunya que tal com diu el Compromís per Lleida, s’apliquin 
tecnologies de l’aprofitament i gestió modernes a la gestió integrada del cicle de l’aigua. 
 
7.- No farem una oposició sistemàtica a tot el que se’ns proposi, estem disposat a escoltar i 
estudiar les propostes, i a acceptar, si s’escau, aquelles que no perjudiquin a una zona del país per 
beneficiar-ne una altra i tinguin la garantia mediambiental i econòmica de tècnics especialitzats en 
la matèria. 
 
8.- Exigim reconduir actituds i instem a evitar declaracions públiques de despropòsit vers el territori 
afectat, volem el respecte que ens mereixem. 
 
9.- Actuarem amb la unió territorial que avui encetem. 
 
10.- Instem al govern a afrontar una política de l’aigua més global, amb més previsions, i amb 
racionalitat i respecte a tot el territori català. 
 
Per tot això i vist l’  informe tècnic encarregat per la Diputació de Lleida, acordem unànimement: 
 
1.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que escolti i tingui en compte l’opinió dels 
representants del territori abans de tirar endavant qualsevol projecte de transvasament. 
 
2.- Instar al Govern de la generalitat de Catalunya, que deixi sense efecte el punt  de captació 
projectat actualment a la capçalera DEL RIU Segre, d’acord amb l’informe tècnic encarregat per la 
Diputació de Lleida i que prengui en consideració  altres alternatives per donar solució a 
l’abastament d’aigua a l’àrea de Barcelona. 
 
3.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi un pacte Nacional d’aigua amb 
totes les institucions i els agents socials i econòmics afectats. 
 
4.- Instar a la Conselleria de medi ambient, d’acord amb l’oferiment del Conseller  Sr. Francesc 
Baltasar, en la reunió mantinguda amb data 3 de març de 2008 a la Diputació de Lleida, la 
constitució d’una comissió de seguiment integrada per representants del territori (amb 
representació de totes les comarques afectades), de la Diputació de Lleida, de la pròpia 
Conselleria i de la Universitat de Lleida. 
 
5.- Acordar que les conclusions de la Comissió siguin vinculants a l’hora d’adoptar qualsevol 
decisió.” 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Ratificar l’acord del Consell d’Alcalde de data 1 d’abril de 2008, que subscriu la totalitat de 
la “Declaració del Riu Segre” signada a 31 de març a la Diputació de Lleida, pels presidents de 
Consells Comarcal, alcaldes de capitals de comarca de tota la província de Lleida i els 
representants dels partits polítics presents a la Diputació. 
 
Segon.  Comunicar el contingut d’aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca, als consells 
comarcal de Catalunya, als conseller de Medi Ambient i Habitatge i al de Política Territorial i Obres 
Públiques, al President de la Generalitat, al Síndic de Greuges, als sindicats agraris, a les 
comunitats de regants de la comarca, a les Diputacions catalanes, a la Confederación Hidrogràfica 
del Ebro i al Ministerio de Medio Ambiente. 
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PUNTS D'URGÈNCIA: Previ l’acord unànim d’inclusió del punt a l’ordre del dia. 

18. MODIFICACIÓ DEL REGISTRE TELEMÀTIC 
 Núm. exp. SEC 2008/8 

Modificació del Registre Telemàtic del Consell Coma rcal 
 
Atès que per acord del Ple de l’any 2005, el Consell Comarcal crea el registre telemàtic per a la 
recepció i sortida de documents tramesos per via telemàtica a través de l’eaCat. 
 
Atès que en l’actualitat es considera oportú estendre l’àmbit d’aplicació de l’esmentat registre a 
nous procediments administratius, es fa necessari modificar l’acord de creació del Registre 
telemàtic del Consell Comarcal 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la inclusió de la presentació en el registre electrònic del Consell Comarcal dels 
escrits, sol·licituds i documents relatius als procediments i tràmits de la competència d’aquests ens 
local, següents: 
 

- Instància genèrica. 
- Queixes, suggeriments i incidències 
- Cita amb càrrec electe o tècnic comarcal 
- Petició a l’oficina del consumidor 
- Autorització per accés motoritzat al medi natural 
- Declaració de bé cultural d’interès local 
- Presentació de garanties 
- Devolució de garanties 
- Pagaments  de servei de monitors, lloguer aula formació 
- Sol·licitud d’ajut individual assistència menjador escolar 
- Sol·licitud d’ajut  individual desplaçament infantil, primària i ESO  
- Pagament de beques. 
- Sol.licitud correcció de dades fiscals 
- Pagament servei de monitors, lloguers aula formació, etc... 

 
Segon.  Notificar aquest acord a l’Administració Oberta de Catalunya 
 
 
19. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
A continuació, la secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i de les resolucions de 
Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
� Decrets:  núm. 8 al 25 de 2008, compresos entre l’últim Ple ordinari i la data d'avui. 
� Resolucions:  núm. 13  a la 23 del 2008, compreses entre l’últim Ple ordinari i la data d'avui. 
 



 
20. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa, en primer lloc, sobre la Fira de Primavera que tindrà lloc aquest cap de 
setmana a la Seu d’Urgell; per la qual, s’ha rebut invitació per la inauguració pel dissabte a les 11 
h. del matí i fa extensiva aquesta invitació als consellers comarcals. 
 
En segon lloc, dóna compte i informa de la reunió que ha tingut lloc, aquest dijous mateix al matí, 
amb el Sr. Kim Faura, director general de Telefònica a Catalunya i amb el Sr. Jordi Bosch, 
Secretari General de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. S’ha fet palès en aquesta 
reunió dels dèficits de senyal i de les queixes i problemes greus per empreses i pel sector financer, 
hospital, restauració, hoteleria i particulars en relació als talls de comunicacions en Internet. 
Recorda que des del Consell Comarcal es va posar a disposició de tothom el punt d’informació de 
la Oficina de Consum per presentar reclamacions i explica que moltes ja s’han resolt. Remarca, 
però, que el més important és que els problemes de talls en les telecomunicacions no es tornin a 
repetir. 
 
 
21. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No es demana cap paraula. 
 
22. PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que vol fer tres precs. 
 
En primer lloc, expressa que la reunió a la que s’ha referit el president, i que ha tingut lloc aquest 
matí sobre telecomunicacions, neix d’una proposta que havien fet i vol fer algunes consideracions: 
Primer, manifesta que ell no hagués fet una reunió conjunta amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
perquè són temes molt diferents, i les necessitats de la Seu i de la comarca son també molt 
dispars, i així s’ha vist a la reunió. Segon, pel que fa a la Seu d’Urgell, les noves tecnologies es 
centren més en l’administració electrònica i la digitalització de visites virtuals. Mentre que a la 
comarca els projectes son totalment diferents. I, per acabar, expressa que esperaven una 
explicació més detallada de les inversions amb les dades sobre els imports i un anàlisi d’on estem 
ara i cap on es va treballant. En aquest sentit, i tot i que, per part de la Secretaria General, s’ha 
parlat d’una inversió de 6.000.000,00 € a la comarca en els propers anys, esperaven alguna cosa 
més concreta. 
 
En segon lloc, demana si fóra possible que, quan es convoqui un Consell d’alcaldes, es faci arribar 
l’acta de les reunions d’aquest òrgan a tots els membres del Consell Comarcal per no solapar 
temes i anar més coordinats. 
 
En tercer lloc, manifesta que és una falta de respecte que no es posi la foto del president de la 
Generalitat a la sala d’actes. En aquest sentit, demana que se sigui clar i, tot i que la normativa no 
especifica si el lloc on s’ha de penjar és la sala d’actes o no, sol·licita que es posi en algun sala. 
Posa de relleu que si durant 20 anys i ha hagut la foto del president Pujol ara hi ha d’haver la de 
l’actual president, sigui qui sigui. 
 
El president respon i, pel que fa a l’últim prec, diu que la foto del president Montilla ja és aquí i es 
posarà o bé a la sala d’actes o a una altre lloc. 
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Pel que fa al segon prec, el president manifesta que la proposta es posarà a consideració del 
Consell d’Alcaldes. 
 
Pel que fa al primer prec, el president posa de relleu que els projectes del Consell Comarcal i els 
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja se sap que són diferents; però entre ells hi ha lligams com ara 
el Centre de difusió tecnològica, i creu convenient avançar junts i consensuadament. No creu que 
un vagi més endavant que l’altre, sinó que hi ha necessitats i realitats diferents. Posa com a 
exemple la promoció turística que està duent a terme l’empresa pública mixta de Turisme la Seu, 
SL, a la qual en forma part l’Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal junt amb altres socis 
privats de la comarca, i la qual fa evident que la promoció de la Seu a nivell turístic, o bé la 
promoció de rutes en BTT amb el Parc del Segre, no pot acabar en el seu propi terme sinó que 
s’ha d’anar d’acord amb la comarca.  
 
Així doncs, pel que fa a la reunió conjunta amb els regidors de l’Ajuntament de la Seu per explicar 
els projectes de telecomunicacions, tot i que des del Consell Comarcal s’ha de mirar en clau de 
tota la comarca, creu que es bo poder-ho explicar conjuntament. Manifesta respecte per la opinió 
expressada pel grup del PSC i, alhora, posa de relleu que el més important és fer palès que les 
inversions propiciades per Territorios Digitales han estat un bon projecte per la comarca. 
 
 
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 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop                                                              Jesús Fierro i Rugall 


