
 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2008/3 
Caràcter: Ordinari 
Data: Dijous, 29 de maig de 2008 
Durada: de les 20.15 a les 21.45 hores 
Lloc: Sala del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alis, vicepresident 
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. Oscar Ordeig Molist, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sra. Monica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
Sra. Patricia Lanau Morales, consellera 
 
Montserrat Pagès Llop, secretària qui dona fe de l’acte. 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Ajuntament d'Alàs i Cerc 
Il.lm. Sr. Antoni  Vilaginés Vila, Ajuntament d'Oliana 
Il.lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 
Il.lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 
Il.lm. Sr. Antoni Capdevila Tarradellas, Ajuntament de Ribera d'Urgellet 



Il.lm. Sr. Pere Artigues Alrich, Ajuntament de Valls de Valira 
 

S’absenta durant la sessió 

Marc Porta Fàbrega 

S’incorporen durant la sessió: 

Marc Porta Fàbrega 
 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Modificació taxa de l'ordenança fiscal número 4 del servei de teleassistència domiciliària. 
3. Aprovació del Conveni de cooperació i assistència municipal amb la Diputació de Lleida. 
4. Aprovació del conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per cursos de català 

a Oliana. 
5. Aprovació inicial Pla Comarcal de Muntanya de l’Alt Urgell 2008-2012. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

6. Declaració de BCIL de l’església de Sant Joan d'Avellanet 
7. Declaració de BCIL de l’església de Sant Andreu de Castellbò 
8. Consorci Alt Urgell-Cerdanya pel desenvolupament del nou programa Leader. 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

9. Conveni amb l'Ajuntament de Cava i la Fundació Escolta Josep Querol per a l'organització d'un 
camp de treball al municipi de Cava. 

10. Pla comarcal de Joventut 2008. 
11. Pla comarcal per a l'Igualtat d'Oportunitats 2008. 
12. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
13. Informes de Presidència. 
14. Torn obert de paraules als alcaldes. 
15. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’incorpora a l’acta anterior la rectificació del punt  19 pel que fa a la numeració de les Resolucions 
que es van retre al Ple i que van del núm. 13 a la 23. Sotmesa a votació un cop acceptada la 
modificació per unanimitat dels membres presents s’aprova les actes de les sessions anteriors. 

 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

 
2. MODIFICACIÓ TAXA DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 DEL SERVEI DE 
TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA. 

Núm. exp. INT 2008/15 
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El Sr. Porta, gerent, presenta la modificació de la ordenança fiscal. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i recorda que el 50% del cost del servei de teleassistència el finança 
el Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Modificació taxa de l'ordenança fiscal número 4 del  servei de teleassistència domiciliària. 

                                                                                                        Núm. exp. INT 2008/15 
 
Des del 4 de maig de 2000 el Consell Comarcal té establerta la taxa per la prestació del servei de 
teleassistència, que es regeix per l’ordenança fiscal número 4. La darrera modificació de l’import 
de la taxa data del 30 de desembre de 2006. 
 
El servei es presta per part de la Creu Roja, d’acord amb el conveni signat entre l’esmentada 
institució i el Consell Comarcal l’any 2001. Aquest conveni preveu que les quotes no podran ser 
superiors a l’aplicació de l’IPC, sobre les quotes de l’any anterior, i per a l’exercici 2008, l’increment 
serà d’un 4,2 %, segons escrit de la mateixa Creu Roja de data 29 d’abril d’enguany. 
 
La presidència del Consell Comarcal, en conseqüència, ha incoat expedient de modificació de les 
tarifes de l’ordenança fiscal de referència, incrementant-les un percentatge equivalent al 50 % del 
cost del servei de teleassistència domiciliària. 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals, i sotmesa la proposta a 
votació per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la ordenança fiscal núm. 4, SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIÀRIA, i les tarifes que queden fixades en les quanties que s'expressen en el text de les 
ordenances que resten incorporades a l'expedient, segons el següent detall:  

 
Servei bàsic:  11,71 € 
Servei ampliat:  18,81 € 

 
Segon.  Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al taulell 
d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi al·legacions. Cas que 
no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCI A MUNICIPAL AMB LA 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA. 
 
El president explica el contingut del conveni i posa de relleu que s’ha incrementat un 2 % respecte 
a la última anualitat. Alhora explica que la seva durada abarca fins el 2011. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i exposa 4 consideracions. En primer lloc manifesta que val la pena 
veure que se signa fins el 2011 i que la seva vigència és prevista des de l’1 de gener d’enguany i 
posa de relleu que fora molt important aprovar els convenis que es renovin abans del final de la 



seva vigència. Manifesta que no entén com és fa compatible per cobrar els diners de tot l’any i 
explica els mòduls del SAT que sumen un total de 155.000 €. En segon lloc i pel que fa a la 
previsió del conveni d’una comissió de seguiment demana tenir-hi un representant del seu grup i 
alhora pregunta en qui s’havia pensat per ser el representant. En tercer lloc proposa que es faci 
una presentació als alcaldes i que s’expliqui les característiques del servei, almenys un cop cada 
quatre anys, de cara a què en puguin fer un bon ús. En quart lloc i pel que fa al punt setè del 
conveni en què es parlar de poder repercutir el cost del SAT, demana que es faci un desglòs del 
SAT i dels costos pels ajuntaments. 
 
El president respon que  a la proposta dels membres a formar part de la comissió de seguiment 
està previst que en formin part ell mateix com a president del Consell  Comarcal i el Sr. Antoni 
Casanovas, president de la comissió de Governació, Finances i Cooperació Municipal. Pel que fa a 
la sol·licitud per fer una explicació als alcaldes sobre el funcionament del SAT no hi ha cap 
problema i proposa inicialment fer-ho al proper Consell d’Alcaldes.  
 
Pel que fa als costos respon el gerent i explica que pels costos que es cobren als ajuntaments hi 
ha un acord en què es reparteix segons nombre d’habitants i sobre nombre de nuclis de població, 
alhora manifesta que segurament s’hauria de treballar per establir una taxa i arrel del nou conveni 
es podria plantejar. 
 
Aprovació del conveni de cooperació i assistència m unicipal amb la Diputació de Lleida 
 

Núm. exp. CNV 2008/11 
 

Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal 208 2011 
en matèria de cooperació i assistència municipal. 
 
Vist el projecte de Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell per al finançament i delegació de competències en matèria de cooperació i assistència 
municipal; 
 
Vista la dotació total que es quantifica en 298.351,96 € que la Diputació de Lleida comunica al 
Consell  
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa de Governació i Finances i Cooperació 
municipal, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte de Conveni esmentat, amb el text que consta a l’expedient. 
 
Segon.  Facultar el President del Consell, Sr. Jesús Fierro i Rugall, per tal que, en nom i 
representació d’aquesta entitat, formalitzi la documentació corresponent. 
 
Tercer.   Designar com a representants a la comissió de seguiment al Sr. Jesús Fierro Rugall i al 
Sr. Antoni Casanovas Alís. 
 
Quart.  Trametre certificat d’aquest acord a la Diputació de Lleida.  
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI PER A LA N ORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA PER CURSOS DE CATALÀ A OLIANA. 
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Presenta el punt el Sr. Porta, gerent. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau i manifesta que creu molt important fer aquests convenis pel fet que 
és fer  acollida a través de la llengua. Saben també que es va fer la presentació del voluntariat 
lingüístic i demanen de tenir-ne més informació. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i anuncia que el vot favorable dels membres del seu grup del PSC-
Progrés serà favorable i coincidint amb la Sra. Lanau demana que s’informi més abastament 
d’aquests temes . En aquest sentit fa saber que els seu grup tenen cert malestar que a la 
presentació d’un conveni al qual a més van donar suport i pel qual es va fer una acte públic amb la 
presència de la Sra. Conxita Navarro no se’ls va convidar i consideren que tot i que segur que 
estava anunciat amb cartells al carrer ells no tenen perquè anar-los mirant. 
 
El president explica que les invitacions a l’acte es van fer directament des del consorci i que ell 
mateix en va rebre una com a president. Pel que fa a la presència de l’alcalde de la Seu no es va 
invitar des del Consell sinó com a voluntari de la llengua que venia a conèixer a la seva parella 
lingüística. 
                                                                                         

Núm. exp. CNV 2008/14 
 
Aprovació de l’annex al conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per a cursos 
de català . 
 
Per tal de promoure l’ús social del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir 
a l’aplicació de la Llei de Política Lingüística el Consorci per a Normalització Lingüística ha 
proposat al Consell Comarcal la possibilita e fer un curs per a adults de 20 hores a Oliana 
 
Un cop fetes les inscripcions corresponents s’ha assolit el nombre mínim d’alumnes i per tant el 
Consorci de Normalització Lingüística ha proposat de fer un curs de 20 hores mínim que es farà al 
Centre de Recursos Pedagògics, començant el mes de maig i acabament el mes de juny de 2008 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 19 membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar l’annex al conveni marc de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística per a organitzar d’un curs de català per adults a Oliana de 20 hores que consta a 
l’antecedent. 
 
Segon. Notificar aquest decret al Consorci de Normalització Lingüística.  
 
 

COMISSIO DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
 
5.APROVACIÓ INICIAL PLA COMARCAL DE MUNTANYA 2008-2 012 
 
El president recorda que els enquestes prèvies als ajuntaments es van fer l’any 2006. A partir del 
buidat d’aquestes el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha presentat un sol 



document en què es recull la programació per a totes les comarques de muntanya. A continuació 
explica el procediment i fa constar que hi haurà una exposició pública de dos mesos durant la qual 
es podran presentar al·legacions per part de tothom. Exposa que al Consell d’Alcaldes es va 
explicar el Pla Comarcal de Muntanya que ara es presenta al Ple i es va demanar a tots els 
ajuntaments que comprovessin si es contemplaven les inversions a fer a cada municipi, tant per 
detectar mancances com per detectar alguna possible inversió que ja estigui feta. Convida a tots 
els consellers i conselleres que ho tinguin també en compte als efectes de fer propostes de 
presentació d’al·legacions.  
 
Pren la paraula el Sr. Porta i explica que per a millor informació el document es pot trobar a la web 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau i anuncia que el seu vot serà favorable perquè evidentment en 
aquest moment s’ha d’aprovar i que la feina s’haurà de fer en la presentació d’al·legacions. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i anuncia que el vot dels membres del PSC-Progrés serà favorable 
deixant de banda consideracions més específiques. Vol destacar del Pla 4 programes pel seu 
contingut econòmic. Manifesta que és important que arribi encara que sigui tard i manifesta que 
s’ha passat de 1500 milions d’euros a 3000 milions en general i que a la nostra comarca 
representa un increment de 300 milions d’euros. Pel treball específic que s’ha fet per línies i 
programes es pot veure que hi ha mes de 600 actuacions i que en aquest marc hi pot haver algun 
desajust que en aquests dos mesos de termini per presentar al·legacions s’hauran de detectar. Pel 
que fa al procediment manifesta que el document un cop aprovar provisionalment per cada consell 
comarcal i previ a la seva aprovació per part del Govern de la Generalitat ha de passat també pel 
Consell General de Muntanya. Posa de relleu també que la direcció general encarregada d’aquest 
tema és la d’Arquitectura i Paisatge al davant de la qual hi ha una persona prou coneguda del 
Pirineu. 
 
Pel que fa a l’anàlisi del contingut del Pla, tant de la part genèrica com de la part específica de l’Alt 
Urgell demana que es faci una jornada tècnica per part del DPTOP. Alhora proposa que no tothom 
faci les al·legacions pel seu compte sinó que es crei una comissió de treball amb tècnic de la casa i 
polítics de tots els grups, i amb les aportacions dels alcaldes, per presentar unes al·legacions 
consistents i que siguin coherents. En aquest sentit manifesta que el Consell Comarcal té la 
obligacions de tutoritzar. A títol anecdòtic esmenta que es troba a falta la nova depuradora de 
Montferrer i altres que ja se sap que estan previstes i no hi son, i si es pot esgarrapar algun altre 
milió d’euros s’ha de fer. 
 
El president respon que està d’acord en demanar la celebració de la jornada tècnica al 
Departament. Pel que fa a la comissió de treball tècnico-política creu que els tècnics del Consell 
faran la seva feina i que la Comissió informativa de Promoció i Serveis al Territori és el marc idoni i 
suficient per debatre-ho enlloc de crear una nova comissió. 
 
 

Núm. exp. PRS 2008/15 
Aprovació del Pla Comarcal de Muntanya 2008-2012 
 
En data 6 d’abril de 2006 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l'enquesta pública realitzada per 
tal de promoure la participació i recollir les demandes, expectatives i suggeriments dels diversos 
agents socioeconòmics i institucionals de la comarca de cara a l'elaboració del Pla Comarcal de 
Muntanya 2001-2005, i va acordar adreçar-se al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per tal que aquest procedís a la redacció del Pla. 
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El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha tramès al Consell Comarcal el Projecte 
del Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell per a la seva aprovació inicial i aquest ha estat 
informat favorablement per la Comissió de Promoció i Serveis al Territori. 
 
D’acord amb l’article 7.4 de la Llei 2/1983, d’alta muntanya, i amb l'article 10.1 del Decret 84/1984, 
de 16 de març, sobre desplegament de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, que regula el procediment 
d'aprovació dels plans comarcals de muntanya. 
 
Per unanimitat dels 19 membres presents s'acorda, 
 
Primer . Aprovar inicialment el projecte del Pla Comarcal de Muntanya 2008-2012,  en la part que 
fa referència a la comarca de l'Alt Urgell. 
 
Segon.  Sotmetre’l a informació pública durant el termini de 2 mesos, mitjançant publicació al taulell 
d'anuncis, al DOGC i a dos diaris de major difusió de la comarca. 
 
 
6.1 APROVACIÓ BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL - SANT JO AN D'AVELLANET 
 

Núm. exp. BCL 2008/1 
 

L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
Església de Sant Joan d'Avellanet titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que el monument en qüestió és un exponent de l’estil romànic de la vall de 
Pallerols, que és un element característic de la definició de l’entorn del poble d’Avellanet i que ha 
tingut un notable protagonisme històric en l’endreçament de les relacions socials sorgides al voltant 
de la vida religiosa del poble d’Avellanet. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local Església de Sant Joan d'Avellanet: 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a Ajuntament de Montferrer i Castellbò i al Bisbat d’Urgell. 
 
 



 
6.2 BCIL SANT ANDREU DE CASTELLBÒ 

Núm. exp. BCL 2008/4 
 

L’Ajuntament de Montferrer i  Castellbò ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
Església de Sant Andreu de Castellbò, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un edifici característic del romànic de la vall de Castellbò, amb 
un campanar d'espadanya d'una tipologia poc comuna, així com l’antiguitat dels seus primers 
esments en el context de la vall de Castellbò, i també que posseeix un interessant conjunt 
d'imatgeria barroca. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda, 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local Església de Sant Andreu de Castellbò: 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
7. CONSORCI ALT URGELL-CERDANYA PEL DESENVOLUPAMENT  DEL NOU PROGRAMA 
LEADER. 
 
El president explica els estatuts que es presenten pretenen cobrir allò que el Departament 
d’Agricultura i Acció Rural preveurà en la convocatòria de subvencions del programa Leader. El 
territori que abastarà seran els dinou municipis de la comarca de l’Alt Urgell i cinc municipis de la 
comarca veïna de la Cerdanya. Per tal de donar explicacions de la configuració territorial de l’abast 
del programa la intenció era que abans d’aquesta aprovació inicial els tècnics i responsables del 
DAAR vinguessin a explicar-ho però no ha pogut ser i ara ja és necessari iniciar els tràmits per tal 
que a principis de juliol pugui constituir-se el consorci i es pugui presentar la sol·licitud de 
subvenció Leader. 
 
El president explica que, tenint en compte l’experiència del programa Leader Plus en què 
l’Assemblea General del Consorci Alt Urgell XXI la formaven 42 entitats (21 entitats de caràcter 
públic i 21 entitats de caràcter privat) constava molt aconseguir quòrums per celebrar les reunions, 
s’ha proposat fer una entitat més reduïda per guanyar agilitat sobretot tenint en compte que es 
gestionen programes de subvencions amb van tècnicament molt informades i que des del mateix 
Departament d’Agricultura s’ha posat el CAU XXI d’exemple de bon funcionament tècnic. La 
proposta inicial preveu que l’Assemblea General i la Junta de Govern estigui formada pels 
mateixos membres, és a dir els dos consells comarcals i tres ajuntaments (dos de l’Alt Urgell: La 
Seu i Oliana) i un de la Cerdanya (Bellver) i cinc entitats privades que es relacionen als estatuts 
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incloent entre elles el Bisbat d’Urgell per a la seva implicació important en tots els temes 
relacionats amb el patrimoni arquitectònic. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau i anuncia que el seu vot serà el d’abstenció perquè la proposta ha 
arribat de forma molt sobtada. Creu que l’explicació donada pel president en què es proposa una 
Assemblea General més executiva és molt positiva però voldria analitzar-ho millor. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta li sembla molt surrealista que avui es proposi aprovar uns 
estatuts. Comenta que no estaven llestos a la comissió informativa i que es va dir que segurament 
no anirien al plenari i que avui al matí li han passat un esborrany molt provisional per casualitat. 
Manifesta que tot i que pugui ser d’urgència s’ha de treballar amb una mica més de previsió i si es 
fessin més juntes de portaveus aquestes coses es podrien resoldre. Explica que aquest Leader 
anirà fins el 2013 i que es podrien aprofitar sinèrgies del Pla Comarcal de Muntanya i que de totes 
maneres no s’ho han pogut mirar en condicions i demanen que es quedi sobre la taula ja que és 
impossible opinar. Manifest que la representació institucional ha de buscar la pluralitat de les 
diferents sensibilitats polítiques. Com que tenen majoria suficient i ho poden aprovar ells 
s’abstindran però demanen poder-ne parlar amb calma i intentar ser més positius. 
 
El president, en tant que no es retira el punt de l’ordre del dia, demana quin és el sentit del vot. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que el seu grup s’abstindrà. 
 
El president manifesta que pel programa Leader hi ha força diners que poden venir a la comarca i 
que no s’hi pot renunciar. Pel que fa a la pluralitat política en els òrgans de govern manifesta la 
seguretat en què la trobaran. Pel que fa al programa Leader manifesta que ja se n’havia parlat 
moltes vegades i que la nova estratègia va ser encomanada al Joan Carles Gil de la Universitat 
Politècnica i surt de la pluralitat i la participació dels agents del territori. Reflexiona sobre el fet que 
si l’àmbit territorial Leader hagués estat el mateix que al Leader Plus el mateix ens, el CAU XXI, 
serviria i hagués pogut presentar la sol·licitud. El DAAR també va fer una proposta molt a l’inici on 
se sumaven amb el Solsonès però al final ni uns ni altres hi tenien prou interès. Fins que no s’ha 
delimitat exactament l’àmbit no s’ha pogut començar a treballar i a més s’estava esperant si era el 
mateix Departament que venia a presentar. S’ha rebut una trucada del DAAR fa una setmana que 
ha fet que ara sigui urgent i per això s’ha convocat una Junta de Portaveus per abans del Ple i 
entén que s’ha d’assumir la responsabilitat institucional. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que quan s’ha d’aprovar una cosa tant depressa segur que hi ha defectes 
de forma, de fons i de contingut. No estan en contra que vinguin els diners de la subvenció i  no es 
queixen de la urgència del Departament, sinó que fan constar que ara es voten uns estatuts i és 
això el que no s’ha fet bé. Manifesta que el contingut no pot estar prou bé perquè s’ha fet depressa 
i corrents com tantes coses que es fan al Consell com les invitacions a les meses de contractació i 
altres. 

 
 Núm. exp. SEC 2008/11 

Consorci Alt Urgell-Cerdanya pel desenvolupament de l nou programa Leader 
 
Es considera necessari poder desenvolupar el possible programa Leader i la part de la promoció 
socioeconòmica de la comarca mitjançant un consorci INICIALMENT format pel Consell Comarcal 



de l’Alt Urgell i el de la Cerdanya, DOS ajuntaments de la comarca de l’Alt Urgell i UN de la 
comarca de la Cerdanya, les associacions i entitats privades sense afany de lucre. 

Acabats els treballs de redacció dels estatuts, la Comissió de Promoció i Serveis al Territori ha 
informat favorablement tant la proposta de creació i constitució com el projecte de text estatutari. 
 
Atès el disposat als articles 269 i concordants 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 als articles 160 i 313 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable dels 12 membres dels grups 
de CiU i ERC i l’abstenció dels 6 membres del PSC i 1 membre del PP, i representant la majoria 
absoluta legal requerida, s'acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la creació i la constitució del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, que té com 
a finalitat genèrica el desenvolupament socioeconòmic integral d'aquest àmbit territorial i com a 
objectiu específic inicial gestionar en els pròxims anys els recursos econòmics que el programa 
LEADER de la Unió Europea assigni a aquesta zona.  
 
Segon.  Aprovar inicialment els Estatuts reguladors d'aquest Consorci, que consten de 20 articles 
en 4 capítols. 
 
Tercer.  Assumir, d'acord amb l'article 8.1.a) del text estatutari, que el representant del Consell 
Comarcal a l’Assemblea General del Consorci sigui el president del Consell Comarcal. 
 
Quart.  Acceptar la delegació dels ajuntaments consorciats inicialment i del Consell Comarcal de la 
Cerdanya, com a entitat coordinadora, de la tramitació administrativa unitària de l'expedient fins a 
la constitució formal del Consorci, incloses la informació pública, publicacions i tramesa a la 
Direcció General d'Administració Local. 
 
Cinquè.  Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies i determinar que, en el 
supòsit d'inexistència d'al·legacions o de requeriments per part de la Generalitat, els presents 
acords esdevindran definitius sense més i per tant els Estatuts s'entendran aprovats definitivament. 
 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
En aquest moment s’absenta de la sessió el Sr.  Marc Porta Fàbrega. 
 
 
8. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE CAVA I LA FUNDACIÓ E SCOLTA JOSEP QUEROL 
PER A L'ORGANITZACIÓ D'UN CAMP DE TREBALL AL MUNICI PI DE CAVA. 
 
Pren la paraula la Sra. Mireia Pellicer, consellera responsable de joventut, i exposa el contingut del 
conveni fent referència a les obligacions del Consell Comarcal. Explica també que tot i ser un 
conveni per a l’activitat d’aquest estiu, el projecte global abastaria 2 o 3 anys i per tant cas que 
tirés endavant per anys successius es tornaria a elevar al Ple el conveni per a les successives 
accions. Explica el fet que aquesta és una acció s’emmarca en el Pla Comarcal de Joventut i que 
en aquest sentit el Consell Comarcal aporta el suport tècnic.  En el Pla Comarcal de Joventut hi 
consta pretén promoure accions per fomentar les activitats de voluntariat i en benefici de la 
comunitat com un  valor en alça que és bo fomentar i alhora apropar a un lleure i oci. Educatiu.  A 
més a més també s’aporta el cost de la manutenció dels 24 participants fins un màxim de 1.404 €.  
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Dona compte també que a la comarca hi haurà dos camps de treball més, un a Valldarques i un a 
la Seu d’Urgell. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del PP i anuncia el seu vot a favor i posa de manifest que és molt 
important que els ajuntaments i les entitats col·laborin per camps de treball i li sembla que és força 
mesurat i correcte pel que fa a l’import a finançar pel Consell 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i agraeix les explicacions fetes per la Sra. Pellicer, fent constar que 
considera mol important que els consellers expliquin els projectes i que ho hagi fet tant ben lligat. 
Incentiva a explicar els temes amb temps i a treballar per a l’intercanvi d’opinions, manifestant 
alhora la seguretat que amb l’alcalde de Cava faran molt bona feina per recuperar camins i  pel 
turisme a la natura. 

Núm. exp. CNV 2008/15 
 
Aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Cava i am b la Fundació escolta Josep Querol 
per un camp de treball d’estiu. 
 
Aquest el mes de s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Cava i la Fundació Escolta Josep 
Querol per a la realització d’un camp de treball que s’emmarca en les activitats d’estiu jove que 
organitza aquest Fundació adreçat a joves menors de 18 anys i que també s’emmarcarà en les 
accions del Pla Comarcal de Joventut i tindrà lloc entre els dies 29 de juny i 12 de juliol. 
 
Vist l’esborrany de conveni per a l’organització d’aquest  camp de treball que es titularà “els camins 
de Cava” i en el qual el Consell aportarà la col·laboració en la realització del projecte tècnic, en la 
coordinació i en el cost de manutenció de fins a un màxim de 1.404 €. 
 
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 unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Cava i la Fundació Escolta Josep Querol per a la 
realització d’un camp de treball d’estiu anomenat “Els camins de Cava”. 
 
Segon.  Notificar aquesta acord a l’Ajuntament de Cava i a la Fundació Escolta Josep Querol i 
deixar-ne la deguda constància a l’expedient.” 
 
 
9. PLA COMARCAL DE JOVENTUT 2008.     Núm. exp. PRS  2008/17 
 
Es retira el Punt de l’ordre del dia i es posposa per a un proper Ple 
 
 
10. PLA COMARCAL PER A L'IGUALTAT D'OPORTUNITATS 20 08. 

 Núm. exp. PRS 2008/13 
Es retira el Punt de l’ordre del dia i es posposa per a un proper Ple 
 



 
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
La secretària dona compte dels Decret de presidència i de les Resolucions de gerència dictats 
entre la última sessió del Ple i la data d’avui. 
 
� Decrets:  núm. 26 al 38 de 2008, compresos entre els dies 11 d’abril i la data d'avui. 
� Resolucions:  núm. 24 a la  33 de 2008, compreses entre els dies 11 d’abril i la data d'avui. 
 
 
12. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president sotmet a la consideració del Ple la manifestació del condol per la mort del Miquel Mas, 
alcalde que va ser de l’Ajuntament del Pont de Bar entre els anys 1995 i 2007 i conseller comarcal 
entre els anys 1995 i 1999. 
 
 
13. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Demana la paraula l’alcalde d’Oliana, Sr. Vilaginès, i exposa que les convocatòries del Ple del 
Consell no arriben amb prou temps a Oliana per problemes amb correus. Demana que es facin 
arribar abans i que alhora es faci pressió a correus per tal d’arreglar aquest problemes. 
 
El president proposa que pel que fa a les convocatòries es poden enviar per fax o correu electrònic 
i que alhora es podrien trametre a l’Ajuntament perquè a través del seu agutzil es puguin fer arribar 
les convocatòries als regidors d’Oliana que son consellers comarcals. 
 
En aquest moment es reincorpora a la sessió el Sr. Marc Porta Fàbrega. 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula la Sra. Vidal i formula dues preguntes : 1- En relació a l’enquesta que s’ha fet 
arribar als ajuntaments sobre el servei d’arquitecte municipal i la proposta de contractar serveis 
d’un advocat pregunta si el seu finançament està inclòs al conveni amb la Diputació de Lleida que 
s’ha aprovat avui i 2- en relació a les torre de telecomunicacions de Tost i la de Biscarbó pregunta 
per la seva titularitat per tal de confirmar que siguin del Consell Comarcal i explica que la 
Generalitat de Catalunya ha demanat al seu ajuntament que les hi cedeixi.  
 
El president respon en primer lloc a la segona pregunta i diu que les torres son del Consell 
Comarcal i que en aquest moment s’està en converses amb la Generalitat de Catalunya i en 
concret amb la Secretaria de Telecomunicacions però encara no hi ha una proposta en ferm ja que 
hi ha d’haver un mínim de garanties de banda ampla, telefonia mòbil i TDT.  
 
Pel que fa a la primera pregunta el president manifesta que d’entrada no està inclòs però que 
potser es podria mirar de proposar una addenda o es pot buscar un altre finançament ja que és 
voluntat del Consell Comarcal donar el millor servei als ajuntaments i als alcaldes. 
 
Demana la paraula la Sra. Lanau i agraeix que els punts 9 i 10 de l’ordre del dia s’hagin retirat i 
vagin al proper Ple ja que els permetrà estudiar-ho amb més temps i fer consultes a la Sra. Pellicer 
i a les tècniques de l’àrea. 
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El president agraeix la sinceritat de la paraules de la Sra. Lanau i manifesta que és voluntat del 
Consell que de tots el acords que es proposen hi hagi tota la informació. 
 
Demana la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que li agradaria felicitar-lo però no serà possible i 
manifesta que com a grup volen fer una reflexió. Volen manifestar el seu desacord en aspectes 
protocolaris i procedimentals que dificulten que ells puguin fer la seva feina en condicions. Fa 
constar que s’han donat situacions al llarg de l’any que ja han anat dient i que no s’arreglen i que 
es troben que quan més projectes importants hi ha els desajustos en la informació son més greus 
perquè es requereix celeritat i rigurositat. Comenta fets com el de la presentació de les parelles 
lingüístiques que ha dit abans en què per molt que el Consell no organitzi, qui rep la invitació a 
l’acte com a president i si es fa a la seu corporativa hauria de fer-la extensiva a la resta de 
membres. Considera que ells també ho han de saber perquè queda molt malament que la gent del 
carrer els informi d’un acte que s’ha fer al Consell. Posa un altre exemple de no convocatòria en la 
mesa d’obertura de propostes de la pòlissa de tresoreria alhora que manifesta que hi pot haver 
algun descuit que poden comprendre. Ple que fa al Pla comarcal de Joventut i al pla comarcal 
d’igualtat d’oportunitats que s’han retirat de l’ordre del dia manifesta que son documentes que 
s’han d’elaborar no només per rebre una subvenció sinó perquè s’ha de creure en els temes que 
s’hi desenvolupen i s’ha de donar la informació. 
 
El president respon a la última qüestió comentant que tot i que s’han retirat de l’ordre del dia els 
documents constaven a les carpetes dels assumptes del Ple amb l’antelació suficient. 
 
El Sr. Ordeig explica que ell ho ha rebut en document electrònic PDF fa 24 hores. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que s’han assabentat de la roda de premsa i la 
reunió amb el Secretari de Telecomunicacions per la televisió i creu que s’han de tenir certes 
deferències i dir-los-hi. 
 
Pel que fa al fet que no se’ls convoca li sap greu especialment les reunions que ha fet el Sr. Joan 
Carles Gil per a l’estratègica comarcal ja que a més ha estat professor seu i li interessa el tema 
especialment. 
 
Comenta també que el Curs d’Urbanisme que ha organitzat el Consell amb la Fundació Aula d’Alts 
Estudis d’Electes, que suposa que s’ha fer per Decret i que està pendent de ratificar, se n’han 
assabentat a través dels ajuntaments però no com a consellers comarcals. 
 
En relació a les convocatòries demana que es busquin solucions al tema de correus i que es miri 
de buscar les fórmules que facin falta i que ells estan disposat a parlar-ne amb la secretària. 
 
Posa de relleu la sensació dels alcaldes a la manca de recolzament del president de la institució. 
Doncs el Consell no té raó de ser sense donar serveis als ajuntaments per deficiències tècniques i 
jurídiques i manifesta que qualsevol iniciativa que no vagi en aquest sentit toparà amb la seva 
frontal oposició. 
 
Per tancar la reflexió destaca que se senten incòmodes i que les coses es poden fer millor ja que 
ara no poden fer la feina bé. Manifesten que si ells fossin a l’altre cantó de la taula no ho farien. 



Creu que s’han d’assumir responsabilitats i canviar el que faci falta per millorar. En qüestions 
estratègiques creu que s’ha d’anar més enllà i no exactament el que diu la llei i no estar-se 
barallant per coses com si arriben o no les convocatòries. Creu que treballant tots junts surt un 
producte millor, i si no és així ells se senten malament. Ja fa gairebé un any i demanen que hi hagi 
un canvi de rumb, ja que a vegades es diu que si a temes i després es fa el que es voli posa per 
exemple el Pla de camins comarcal en què ja fa bastant temps que s’han presentat les demandes 
dels alcaldes i no s’ha presentat aquesta als consellers i suposa que es farà just abans de 
sol·licitar la subvenció. 
 
Respon el president fent constar que no respondrà punt per punt sinó que farà una reflexió en 
general sobre el que s’ha dit. De canvi de rumb no en proposarà cap més enllà de mirar de millorar 
en la convocatòria d’alguns actes que no se’ls ha comunicat. Vol deixar clar que discrepa 
absolutament de l’afirmació de què no hi hagi recolzament als alcaldes i manifesta que hi ha 
recolzament de tot tipus : moral i efectiu. Convida a qualsevol alcalde a exposar-li el que sigui i a 
recolzar-lo. Pel que fa als defectes que s’han esmentat manifesta que en tot cas son més de forma 
que de fons, i en concret pel que fa als punts retirats de l’ordre del dia reitera que la documentació 
a la carpeta dels assumptes del Ple hi era completa i la porta sempre oberta i els tècnics a 
disposició. 
 
Pren altre vegada la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que resumir la seva exposició en les 
convocatòries és banal i s’ha de tenir una mentalitat més oberta. En alguna junta de portaveus s’ha 
expressat disparitat de criteris i se senten malament. Potser el que passa és que porta molts anys 
manant i no vol canviar de rumb i creu que fora bo que canviés en temes substancials en aquesta 
prespectiva de 3 o 4 anys i està segur que el temps els donarà la raó. Diu que ja es veu la 
deferència que té a les persones que estan a la oposició i està segur que el president anterior no 
tenia aquesta actitud. 
 
El president respon que el temps és el millor jutge. 
 
No havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
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 
 


