
 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2008/5 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 31 de juliol de 2008 
Durada: de les 20.00 a les 21.30 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

de l'Alt Urgell. 
 

Hi assisteixen: 

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

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Ajuntament d'Alàs i Cerc 
 



S’incorporen durant la sessió: 

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

COMISSIO DE GOVERNACIÓ FINANCES I COOPERACIÓ MUNICI PAL 
2. Aprovació inicial d'una disposició general sobre tractament de dades de caràcter personal. 
3. Nomenament d'una assessora de presidència. 

COMISSIO DE PROMOCIO I SERVEIS AL TERRITORI 
4. Conveni amb l'Agència Catalana de Consum per a la coordinació actuacions en matèria de 

consum 2008. 
5. Conveni amb Pic del Cogulló, SL i l'Ajuntament d'Organyà sobre torre de telecomunicacions al 

Cogulló. 
6. Declaració de BCIL de l'església de Santa Creu de Castellbó. 
7. Declaració de BCIL de l'església de Sant Serni de Vila-rubla. 

COMISSIO D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
8. Conveni amb la Secretaria General de Joventut de delegació de competències any 2008. 
9. Conveni amb el Departament d'Educació de delegació de competències curs 2008/2009. 
10. Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania en matèria de Serveis Socials i 

famílies 2008 (Contracte Programa). 
11. Conveni amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per la coordinació de Serveis Socials. 

Punts inclosos per urgència  
12. Aprovació d'un projecte d'obres per al revestiment cunetes d’un tram del camí d’accés a 

Estamariu. 
13. Aprovació d'un projecte d'obres per a l'arranjament del camí d’accés a l’Església de Sant Julià 

dels Garrics. 
14. Aprovació d'un projecte d'obres per a la contenció de talusos, millora del drenatge longitudinal i 

col.locació de barrera de seguretat al camí d’accés a  Cava. 
15. Aprovació d'un projecte d'obres per a la pavimentació del camí rural de Bellestar a Aravell. 
16. Aprovació d'un projecte d'obres per a la millora del ferm i revestiment de cunetes al camí 

d’accés a Ars. 
17. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
18. Informes de Presidència. 
19. Torn obert de paraules als alcaldes. 
20. Precs i preguntes. 
 
 
 
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 MUNICI PAL 
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2. APROVACIÓ INICIAL D'UNA DISPOSICIÓ GENERAL SOBRE  TRACTAMENT DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL. 
 
La secretària exposa breument el tràmit a seguir amb l’aprovació de l’Inventari de fitxers. 
 
El president dóna la paraula als grups i pren la Sra. Lanau del grup de PP anuncia el seu vot a 
favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i anuncia el vot a favor del grup de PSC i vol fer constar que en el 
tràmit de la convocatòria i comissions informatives d’aquesta sessió tota la documentació estava a 
punt, s’ha donat tota la informació demanada i s’han lliurat les còpies sol·licitades. 
 
Acord 

 Núm. exp. SEC 2008/16 
 (SE-ORG 03/2006) 

 

Un dels requeriments establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, segons l’article 20 de la mateixa, és que tota administració pública, 
de forma prèvia a la notificació de qualsevol fitxer davant el Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya (Llei 5/2002 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades), té l’obligació de publicar al 
diari oficial corresponent la disposició general de creació, modificació o supressió del conjunt de 
fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal que empra per a desenvolupar la seva 
activitat diària.  
 
És per aquest motiu que una vegada ha estat elaborat l’Inventari de fitxers amb dades de caràcter 
personal del Consell Comarcal de l’Alt Urgell és necessari portar a terme el procés exigit per la 
legislació vigent per a fer efectiva la notificació. 
 
 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 13 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar inicialment l’Inventari de Fitxers lògics que agrupen els fitxers físics amb dades de 
caràcter personal, que es troben als Sistemes d’Informació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
integrat per dotze fitxers de nivell bàsic, un de nivell mig i quatre de nivell alt per al tractament de 
dades de caràcter personal. 
 

Segon.  Sotmetre l’acord d’aprovació a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, a 
comptar des del següent a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les 
persones que es considerin afectades puguin presentar les al·legacions que considerin 
convenients. En el cas de no presentar-se al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense cap més tràmit. 
 
Tercer.  Publicar la part que correspon d’aquest acord als butlletins oficials corresponents. 
 
Quart.  Una vegada l’acord hagi esdevingut definitiu, realitzar el tràmit de declaració i inscripció 
davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
 



 
3. NOMENAMENT D'UNA ASSESSORA DE PRESIDÈNCIA. 

Núm. exp. PER 2008/24 
 

El president dóna la paraula al gerent qui presenta el Decret de nomenament d’una assessora de 
presidència com a personal de confiança previst a la plantilla de personal. 
 
Es dóna compte, doncs,  que en data 1 de juliol de 2008 s’ha dictat el Decret de presidència 73/2008 
de nomenament d’assessora de Presidència a Judit París Vidal, i que es transcriu a continuació: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 73/2008 
 

Núm. exp. : PER 2008/24 
NOMENAMENT D'ASSESSORA: Judit París Vidal 
  
A la plantilla de personal consta el lloc de treball d’assessor de Presidència com a càrrec de 
confiança i que a data d’avui és preceptivament vacant. 
 
Tenint en compte que la dedicació de l’àrea de Presidència necessita del suport, tal i com s’ha 
vingut tenint fins ara, sobretot pel que fa a temes relacionats amb la comunicació institucional i a 
coordinació de diferents àrees. 
 
Atès que concorren en la persona Judit París Vidal condicions d'aptitud i experiència que la fan 
idònia per a exercir el dit lloc de treball. 
 
A l'empara dels articles 9 i 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals,  
 

HE RESOLT: 

 
Primer.  Nomenar a Judit París Vidal, llicenciada en ciències polítiques, amb DNI núm. 41085864K, 
i domicili a C. Josep de Zulueta, 41, 2n. 5a. de la Seu d’Urgell, per ocupar el lloc de treball 
d'assessor de Presidència a jornada complerta i una retribució bruta mensual de  dos mil dos cents 
seixanta vuit euros amb noranta quatres cèntims (2.268,94 €) i pagues extraordinàries completes, 
amb proporció al temps treballat, amb efectes a partir del dia 1 de juliol de 2008. 
 
Segon.  Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Donar-ne compte al proper Ple pel seu coneixement. 
 
A continuació el president dóna la paraula als grups. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC qui manifesta que tot i que no s’ha de votar el tema 
vol fer dues reflexions. En primer lloc vol donar la benvinguda a la Sra. París com no pot ser d’altre 
manera. En segon lloc manifesta que vol separar la persona concreta de la necessitat que existeixi 
el seu lloc de treball i si encaixa aquesta figura en les necessitats de la comarca. Creuen que no 
per les dimensions del Consell Comarcal i pel fet que la despesa per lliure disposició que té el 
Consell fa que la dotació de dues places d’assessors de presidència sigui una part molt important 
d’aquesta. El seu grup l’anul·laria quan poguessin perquè fora molt millor incrementar despesa en 
assessorament tècnic o jurídic als alcaldes i no a presidència, ja que a més es diuen assessors de 
presidència però ho son dels grups polítics de govern. Afirma que legal ho és però funcionalment i 
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de servei a la comarca no ho consideren justificat. Voldria que es fés una reflexió sobre això, sobre 
si és lògic o no, sense entrar en la consideració de per persones concretes que fan aquesta feina 
que li sembla que son persones molt preparades. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i s’adhereix al comentari del Sr. Ordeig. Manifesta 
que l’adequació de la necessitat de dos assessors compota una despesa important. Així mateix la 
urgència de fer el nomenament amb un decret i no per acord del Ple, sense que d’això s’entengui 
res contra les persones concretes 
 
El president explica que no és un Decret d’urgència sinó que s’ha dictat per raó de competència, i 
ja es fa així des de fa anys. El president posa de manifest que per tal de no ser repetitiu amb el 
debat sobre aquest punt que ja va tenir lloc amb l’aprovació del Pressupost de la corporació no 
s’extèn més sobre el mateix. 
 
 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
 

4. CONVENI AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM PER A L A COORDINACIÓ 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM 2008. 
 
El gerent explica que aquest convenir recull el que abans es feia amb dos convenis, un per 
delegació de competències i un altres per l’oficina del consumidor, des de l’any 1989. Detalla les 
competències del Consell en aquests temes. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del PP i anuncia el seu vot a favor fent esment que és un tema molt 
important i manifestant que està segura que els quatre treballadors que porten el tema ho faran 
tant bé com fins ara. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del PSC i anuncia el vot a favor del seu grup. Fa una consideració 
sobre l’import del conveni en el sentit que amb 42.000,00 € no es poden fer grans projectes però 
es poden treballar objectius com acostar el conveni a la població ja que potser no es coneix gaire 
aquest servei i com a consumidors és molt important. Considera que per l’èxit del conveni és molt 
important que es faci la feina prèvia de difusió i campanya de comunicació amb més cobertura i 
complementar-lo amb informació. Pel que fa a les tasques d’inspecció considera que és molt 
important i que s’ha de ser valent i fer les així com és important iniciar els expedients sancionadors 
que s’hagin de fer. 
 
El president explica que es fan inspeccions i que es continuaran fent. Pel que fa a la publicitat i el 
donar-ho a conèixer hi està d’acord tot i que considera que la gent ho coneix ja que es tramiten 
força expedients. Pel que fa a campanyes concretes fa saber que s’han fet campanyes concretes 
amb el comerç, campanes sobre el tema de les rebaixes, sobre el tema dels codis de barres i 
altres d’interès pels sectors i per la població, tot i que no està de més reforçar el missatge perquè 
tothom ho conegui. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que quan diu que la gent no ho coneix es basa en l’informe del 2007 en 
què consten 27 reclamacions. 



 
 
CONVENI AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM PER A LA C OORDINACIÓ 
ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM 2008. 

Núm. exp. CNV 2008/13 
 
Per Acord de Govern, de data 2 d’abril de 2008, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té delegades 
competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques inspectores i campanyes 
de control, per part de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquest mateix acord preveu que tant la pròrroga anual de la delegació de competències com la 
concreció dels procediment, tasques i mitjans per a l’exercici de les funcions delegades i el 
finançament corresponent s’ha de realitzar mitjançant la signatura d’un conveni. 
 
Per tot això, el Consell Comarcal està interessat en la signatura d’un conveni amb l’Agència 
Catalana de Consum atès que és del tot necessari instrumentar la pròrroga fins el 31 de desembre 
de 2008 de la delegació de competències aprovada pel Govern en les matèries de consum 
anteriorment indicades i concretar la coordinació de les actuacions i la dotació econòmica per a 
portar-les a terme. 
 
Vist l’establert als títols VI i XII 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 el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i que 
fixa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que se li deleguin d’acord amb la 
legislació de règim local, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de Consum que regula la 
coordinació de les actuacions en matèria de consum. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de Consum. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
5. CONVENI AMB PIC DEL COGULLÓ, SL I L'AJUNTAMENT D 'ORGANYÀ SOBRE TORRE DE 
TELECOMUNICACIONS AL COGULLÓ. 
 
El gerent explica el contingut del conveni que s’emmarca en el projecte de xarxa wimax. Ressalta 
que és un punt molt important per aquesta xarxa atès que serà un punt receptor de conectivitat de 
banda ampla.  
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del PP i anuncia que el seu vot serà d’abstenció perquè no els 
agrada el projecte de xarxa prewimax. Remarca que no és que no estigui d’acord en el punt 
concret sinó que no estan d’acord en l’àmbit general del projecte i alhora no hi volen votar en 
contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del PSC i pregunta per si l’assignació econòmica prevista de 1200 € 
és per a cada signatari o per ambdós. 
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El gerent respon que és per ambdós ja que l’Ajuntament d’Organyà i l’empresa Pic del Cogulló, SL 
ja tenen un conveni entre ells que regula les seves relacions. 
 
El Sr. Ordeig explica que no considera lògic que l’empresa que hagi de fer l’explotació pagi quan 
sembla que l’Ajuntament tenia reservat un espai ja que l’empresa repercutirà el cost a la quota i qui 
ho acabarà pagant serà l’usuari final i anuncia l’abstenció del seu grup. 
 
El gerent explica que el pagament de l’import consignat al Conveni es farà a l’Ajuntament 
d’Organyà i entre aquest i l’empresa Pic del Cogulló ja s’entendran perquè tenen un conveni entre 
ells com ja s’ha dit. S’enten també que aquest import inclou el manteniment de la torre. Explica que 
en qualsevol projecte de desenvolupament de xarxa de telecomunicacions els operadors paguen. 
En el cas de les torres del Consell aquest import no es consignarà i per tant en el marc de tot el 
projecte wimax aquest serà una part de cost molt reduït. Pel que fa a la xarxa wimax explica que 
s’està en fase de proves a diversos municipis de la comarca ja que abans d’activar-ho tot es vol 
estar segur del seu correcte funcionament. Afegeix que queda per aprovar el contracte d’explotació 
amb l’empresa que ha fet la instal·lació. 
 
El president expressa que ens hem de felicitar perquè es donarà sortida a un problema al territori i 
manifesta que tant de bo tot fos gratis però no és així. Tenint en compte els costos de manteniment 
de la torre considera que la quantitat fixada és correcte. 
 
 
CONVENI AMB PIC DEL COGULLÓ, SL I L'AJUNTAMENT D'OR GANYÀ SOBRE TORRE DE 
TELECOMUNICACIONS AL COGULLÓ     Núm. exp. CNV 2008 /10 
 
Per tal de poder permetre l’accés a les noves tecnologies en diferents nuclis de la comarca, sigui 
per telefonia mòbil, televisió i transmissió de dades i veu en banda ampla, el Consell Comarcal ha 
previst l’ús d’unes infraestructures de telecomunicacions que són propietat de l’Ajuntament 
d’Organyà i de la societat Pic del Cogulló, S.L. 
 
En concret a la torre propietat de l’Ajuntament d’Organyà i on ara hi ha instal·lats els equips de 
l’empresa Pic del Cogulló, SL que gestiona TV Pirineus i equips de ràdio es preveu instal·lar-hi un 
equip de transmissió de banda ampla en tecnologia wimax del Consell Comarcal 
 
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 dels membres presents, amb els vots a favor dels 5 
membres presents del grup de CIU i dels 3 presents d’ERC i l’abstenció dels 4 membres del PSC i 1 
de la representant del PP, s’acorda : 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament d’Organyà i l’empresa Pic del Cogulló, SL que regula 
l’ús de la torre de telecomunicacions d’Organyà. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament d’Organyà i l’empresa Pic del Cogulló, SL, i 
deixar-ne la deguda constància a l’expedient. 
 



 
 
 
6. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANTA CREU D E CASTELLBÒ. 

 
Núm. exp. BCL 2008/5 

 
L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò va sol·licitar, en data 8 de gener de 2008 (R.E Núm. 49 de 
10 de gener), la declaració de bé cultural d'interès local de Església de Santa Creu 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 l’església de Santa Creu de Castellbò és una de les nombroses 
manifestacions de les modalitats constructives pròpies de l’arquitectura religiosa en època del 
barroc en els àmbits rurals del Pirineu català i, no presentant gairebé cap element ornamental que 
trenqui la puresa de la línia arquitectònica, el temple conserva certs elements, entre ells un antic 
carrilló, el cor de fusta dels peus i l’esmentada estructura del confessionari, que presenten un cert 
interès antropològic, des d’un punt de vista de la vivència de la religió en aquestes comunitats de 
muntanya. 
 
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 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local Església de Santa Creu de Castellbó. 
 
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 Castellbó. 
 
 
7. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT SERNI D E VILA-RUBLA. 

 
Núm. exp. BCL 2008/6 

 
L’Ajuntament de Montferrer i Castellbò va sol·licitar, en data 8 de gener de 2008 (R.E Núm. 49 de 
10 de gener), la declaració de bé cultural d'interès local de Església de Sant Serni de Vila-rubla, 
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 l’església de Sant Serni de Vila-rubla és un edifici que concentra uns 
valors arquitectònics singulars, basats en una la rusticitat constructiva i una línia simple i funcional, 
poc comuna en relació les tipologies constructives més habituals dins del romànic, malgrat la 
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presència d’una finestra de doble esqueixada que confirma la seva filiació amb aquest estil, i que 
ha servit d’exemple per definir una modalitat arquitectònica pròpia que es desenvolupa d’una forma 
força endògena a la vall de Biscarbó i els territoris més pròxims. Alguns autors consideren que 
aquesta tipologia presenta determinades pervivències en diversos nuclis d’aquesta vall, factor que 
li aporta un evident interès des del punt de vista històrico-artístic. 
 
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 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local Església de Sant Serni de Vila-rubla. 
 
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. 
 
 

COMISSIO D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
 
8. CONVENI AMB LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT DE  DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES ANY 2008. 
 
El president dona la paraula a la Sra. Pellicer, responsable comarcal de joventut, per tal que exposi 
el contingut del punt. 
 
Pren la paraula la Sra. Pellicer i exposa que, seguint el contingut al Pla Comarcal de Joventut que 
ja va aprovar el Ple del Consell Comarcal, s’han previst les accions detallades a l’annex del 
conveni per a ser executades durant l’any 2008 i en fa un resum. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot a favor en coherència amb 
l’aprovació del Pla Comarcal de Joventut i entén que aquest és la base per obtenir subvencions en 
aquesta àrea tant sensible. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i anuncia el vot a favor dels membres del seu  grup, 
entenent que formalitza el contingut al Pla Comarcal de Joventut ja aprovat. Posa de manifest que 
creuen que fora interessant que els tècnics comarcals incrementessin l’atenció als municipis que 
no tenen tècnic de joventut ja que els regidors responsables no arriben a tot. 
 
La Sra. Pellicer explica que els municipis queden coberts per part de la tècnica comarcal i per la 
tècnica compartida i per tant tots poden sol·licitar col·laboració, sobretot a través dels Plans Locals. 
 



El Sr. Ordeig puntualitza que no està dient que no es doni suport sinó que volen dir que quan més 
si vagi més coses sorgeixen, ja que a vegades les actituds proactives amb els ajuntaments poden 
generar demandes. Si es va més als municipis aniran sortint coses. Posa de manifest que aquesta 
puntualització és una aportació en positiu, no de fiscalització, per anar a buscar un pas més en la 
descentralització per poder donar un servei creixent als alcaldes, entenent que la feina que s’hagi 
de fer al Consell es faci al Consell però que el s’hagi de fer fora es faci fora. 
 
La Sra. Pellicer explique que malauradament no hi ha prou representació de regidors de joventut i 
moltes vegades s’ha d’anar directament als joves i a les entitats juvenils. Tant els Plans Locals 
com el pla Comarca, abans de la seva redacció, es fa un treball amb els joves. Posa de relleu que 
tant a l’Alt Pirineu com a les comarques de Lleida la comarca de l’Alt Urgell és pionera i referent 
tant pel que fa a activitats amb joves com en immobles i en tècnics. 
 
El president manifesta que està segur que les aportacions del representant del PSC son en positiu 
i vol aprofitar per felicitar l’àrea de joventut que està reconeguda per seu funcionament i enten que 
s’hi apliquin més recursos. 
 
CONVENI AMB LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT DE DE LEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES ANY 2008. 

Núm. exp. CNV 2008/19 
 

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell va aprovar, en data 26 de juny de 2008, el Pla Comarcal 
de Joventut el qual, seguint les directrius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya impulsat per la 
Secretaria General de Joventut, té com a objectiu adaptar les polítiques de joventut a la realitat 
juvenil de la comarca i de cada municipi, concretant-se alhora en dos eixos centrals de treball: 
l’emancipació i la participació. 
 
La Comissió de Govern comarcal del 4 de març de 2008 va sol·licitar la subvenció corresponent a 
l’any 2008. 
 
Per tal de poder desplegar les polítiques de joventut a la comarca de l’Alt Urgell al llarg de l’any 
2008, el Consell Comarcal està interessat en la signatura del Conveni amb el Departament d'Acció 
Social i Ciutadania per tal de facilitar l’exercici de les funcions delegades en matèria de Joventut, el 
desenvolupament adequat del Pla Comarcal, l’establiment de les línies de col·laboració i de 
cooperació per tal de dinamitzar les polítiques de joventut i la fixació dels recursos per a portar-ho 
a terme, amb una vigència fins el dia 31 de desembre de 2008, l’import del qual és el següent. 
 

 
 

 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 13 membres presents, s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania, de suport al Pla 
Comarcal de Joventut per a l’any 2008, per tal de dinamitzar les polítiques de joventut. 
  
Segon.  Trametre aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
9. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE DELEGAC IÓ DE COMPETÈNCIES 
CURS 2008/2009. 
 

Import de suport als Plans Comarcals de Joventut 2008 49.003,12 € 
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El president explica que el conveni primer per delegació de competpencies en educació és de l’any 
1990, en què a l’inici hi constava fins i tot la gestió de l’escola-llar, i que al llarg dels anys ha anat 
incorporant noves questions fins a la gestió del monitoratge de sisena hora per atendre els 
germans dels alumnes que la cursen i que per ells no fora obligatòria, i manifesta que s’ha fet molt 
camí avançant en temes com en l’optimització de les línies de transport escolar, la reclamació del 
transport per alumnes d’ensenyaments no obligatoris, batxillerat i formació professional, i altres 
temes com la gestió dels menjadors escolars, les beques per ajuts socioecòmics de menjador 
escolar.  
 
Dona la paraula al gerent i aquest explica el contingut de l’addenda econòmica per al curs 2008-
2009, la dotació del qual és de més de 1.395.000 € que significa un increment important. Concreta 
que l’increment per la partida de transport escolar és del 4,2 % i que les beques per ajuts 
socioeconòmiques de menjadors escolars s’ha incrementat un 10,6 %. Pel que fa al preu màxim 
autoritzat dels menús escolar explica que el conveni el fixa en 6,20 €/menú i que tot i així des 
d’IAUSA s’intentarà que quedi fixat en 5,00 €. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot a favor, posant de relleu que és 
preocupant que no s’inclogui el transport pels alumnes d’ensenyaments no obligatoris de batxillerat 
i formació professional. Pel que ha a l’explicació sobre el preu del menú escolar el troben bastant 
correcte i posa de relleu la importància de la sisena hora. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i anuncia el vot a favor del seu grup. Manifesta que 
l’escenari econòmic actual fa que sigui d’agrair que l’addenda preveigi un increment dels imports 
per sobre de l’IPC ja que el total de conveni representa un 7,2 % més que el curs anterior. Posa de 
relleu que l’increment dels imports per ajuts socioeconòmics de menjadors escolars serà important 
segurament per efecte de la crisis i ressalta que el fet de recollir un increment del transports que 
permeti absorbir l’increment de preus del carburant també el fa molt positiu. 
 
El president recalca el fet que cada cop seran més importants els ajuts per beques 
socioeconòmiques i aprofita per expressar la felicitació a IAUSA pel que fa a la cuina i a la gestió 
del gerent que permet ajustar els preus dels menús.  
 
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
CURS 2008/2009 

Núm. exp. CNV 2008/20 
 
El Departament d’Educació ha tramès la proposta econòmica inicial per a l’addenda d’actualització 
del finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2008/09 per a la gestió de 
determinades competències en matèria d’ensenyament. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts en aquesta proposta pel curs 
escolar 2008/09 preveu un total de transferència per import de 1.395.189,96 € i inclou els 
conceptes de transport, menjador escolar i despeses de gestió. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret 



legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels 13  membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar l’Addenda al Conveni d'Educació per al curs 2008/2009, per un import total de 
1.395.189,96 €. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació.  
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
10. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIU TADANIA EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS I FAMÍLIES 2008 (CONTRACTE PROGRAMA ). 
 
El president dóna la paraula al Sr. Cequiel, responsable comarcal de serveis socials, per tal que 
exposi el contingut del punt. 
 
Pren la paraula el Sr. Cequiel i a mode de preàmbul destaca la importància dels serveis socials, 
com l’educació i la sanitat, com a pilar de l’estat del benestar i destaca també la satisfacció que 
han expressat des dels serveis territorials de Lleida del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
pel bon funcionament del serveis socials de l’Alt Urgell, traslladant la felicitació al gerent, a la 
coordinadora i a tot el personal de l’àrea. 
 
Pel que fa al contingut del contracte programa explica en primer lloc el seu abast temporal que 
anirà del 2008 al 2011 i exposa el canvi que això suposa ja que fins al 2007 s’ha treballat en 
programes anuals que es basaven en convocatòries i bases de subvencions que donaven 
pressupost per un any, la qual cosa feia que programes nous s’estaven a l’espera fins que es 
resolia la subvenció. El gran canvi que es produeix amb el contracte programa és que aquest serà 
per quatre anys i pel qual es fixa el pressupost pel 2008. Per a la gestió d’aquest contracte 
programa es creen en el mateix conveni dues comissions. La comissió de tècnics de valoració que 
es trobarà un mínim de dues vegades l’any i dels que en formaran part 4 persones del Consell 
comarcal i 4 persones dels serveis territorials de Lleida que proposarà els programes a demanar. 
La comissió d’avaluació i seguiment del contracte programa del que en formaran part dos persones 
pel Consell Comarcal i dues per part del Departament que farà l’anàlisi i el seguiment dels 
programes. 
 
Pel que fa al contingut econòmic del contracte programa per a l’anualitat 2008 explica que ha 
experimentat un creixement global del 19,5 % respecte al 2007, i el que podria sembla que no hi 
ha crisis és efecte de l’inici de l’aplicació de l’anomenada Llei de la Dependència. Explica 
abastament els increments dotacionals dels programes que fan un total de dotació per al 2008 de  
824.478,34 €. 
 
Destaca com a novetats pel 2008 la creació del club social per malalts mentals com un nou espai 
conjunt i supervisat on es puguin trobar aquestes persones. Ressalta la importància de comptar 
amb els suport de l’Associació de familiars de malalts mentals per tal que funcioni aquest espai. 
Explica que aquest any es proposa fer un estudi aprofundir de diagnosi i una campanya de 
captació dons per tal que funcioni es proposa inicialment que hi hagi un mínim de 15 persones. 
Recorda que el Consell Comarcal té des del 1989 competència plena en serveis socials i que des 
de llavors les coses han canviat molt i amb el plantejament del contracte programa es possibilita un 
bon creixement dels serveis. 
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El president posa de relleu que la visió concreta dels serveis socials de l’Alt Urgell amb el contracte 
programa i la sensibilitat que s’ha de tenir en aquests temes no ha de deppendre dels colors 
polítics dels responsables. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot a favor fent esment que els 
objectius dels diferents programes amb els indicadors d’avaluació son fites importants. Posa de 
relleu que s’ha fet evident que el Consell Comarcal ho està fent bé i felicita els tècnics de serveis 
socials. Manifesta que espera que any a any s’incrementin els projectes. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i en primer lloc agraeix l’extensa i detallada 
explicació del conseller responsable i més tenint en compte que els serveis socials en què les 
prespectives no son molt engrescadores doncs la situació econòmica està lluny de tocar fons i 
repercutirà en els serveis socials perquè la pèrdua de llocs de treball que es preveu farà que els 
problemes econòmics, directes i indirectes, suposi més problemes socials. Manifesta que no es pot 
morir d’èxit, ja que s’ha de ser caut amb les prespectives econòmiques preocupants. Posa de 
relleu que la Generalitat també ho deu veure així i per això s’han incrementat també els 
pressupostos per aquestes temàtiques. Posa de relleu que ara serà més important que mai fer una 
bona feina i veure tant la Seu com les zones més rurals. Expressa també la seva felicitació als 
serveis socials comarcal i diu que en aquests punt sempre hi ha les dues cares de la moneda i per 
tant s’ha de seguir millorant. Tot i ser referent en coses en altres s’ha de millorar i s’ha d’anar més 
enllà i ser realista perquè venen anys complicats. 
 
El president manifesta que l’autocrítica s’ha de fer constantment i matisa que l’expressió de 
felicitació ho és un sentit humil i  no d’èxit o triomfant. 
 
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADA NIA EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS I FAMÍLIES 2008 (CONTRACTE PROGRAMA ) 

Núm. exp. CNV 2008/17 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon a les comarques suplir  
als municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies en l’àmbit 
dels serveis socials bàsics. Així com, promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els 
recursos propis de l’atenció social especialitzada. 
 
Per a la coordinació i cooperació interadministrativa, el Departament ha previst l’establiment de 
convenis quadriennals instrumentats mitjançant la fórmula de contractes programes, que 
substitueix l’anterior sistema basat en convocatòries de subvencions resoltes amb subscripció de 
convenis de col·laboració, prèvia aprovació d’unes bases generals i específiques. 
 
Atès que és responsabilitat dels ens locals supramunicipals els serveis socials bàsics, la gestió per 
delegació dels serveis socials especialitzats, la participació en la planificació en el seu àmbit 
territorial i la participació en el finançament dels serveis socials bàsics, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell està interessat en la signatura d’un Contracte Programa amb el Departament d'Acció Social i 
Ciutadania, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2011, i el qual estableix els eixos 
estratègics, les accions d’implementació  i els recursos per a portar-les a terme. 



 
Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania ens ha fet arribar la proposta de contracte-
programa per a l’any 2008  
 

PROGRAMES  Aportació econòmica  
Serveis Socials Bàsics 
Equip tècnic-SAD-teleassistència 
Pla de Suport per PIA 
SAD dependència 
TOTAL SERVEIS BÀSICS 

 
407.395,53 € 
13.804,38 € 
76.166,77 € 

497.366,68 € 
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per infants i adolescents 31.000,00 € 
Programa de Suport a famílies monoparentals 12.500,00 € 
Programa de suport a famílies amb infants de 0-3 anys 45.154,00 € 
Violència domèstica (resposta urgent) 6.572,80 € 
Acollida i integració de persones estrangeres immigrades 63.499,96 € 
Servei de transport adaptat 36.146,84 € 
Servei d’atenció precoç 132.238,06 € 

TOTAL SOL·LICITAT  824.478,34 € 
 
 
Atès que és responsabilitat dels ens locals supramunicipals els serveis socials bàsics, la gestió per 
delegació dels serveis socials especialitzats, la participació en la planificació en el seu àmbit 
territorial i la participació en el finançament dels serveis socials bàsics, el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell està interessat en la signatura d’un Contracte Programa amb el Departament d'Acció Social i 
Ciutadania, amb una vigència fins el 31 de desembre de 2011, i el qual estableix els eixos 
estratègics, les accions d’implementació  i els recursos per a portar-les a terme. 
 
Vist l’article 84.2. m de l’Estatut d’Autonomia que estableix que els governs locals tenen 
competències pròpies, en els termes que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels 
serveis d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d'assistència primària i en el foment 
de les polítiques d'acolliment dels immigrants, i l'article 92 que configura la comarca com un ens 
local amb personalitat jurídica pròpia, format per municipis, amb competències gestores. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels 13  membres presents s’acorda, 
 
Primer.  Aprovar el Contracte Programa que regula les relacions interadministratives amb el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania per a la prestació de serveis socials. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
11. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER  LA COORDINACIÓ DE 
SERVEIS SOCIALS. 
 
El president dóna la paraula al Sr. Cequiel, responsable comarcal de serveis socials, per tal que 
exposi el contingut del punt. 
 
Pren la paraula el Sr. Cequiel explica que a causa de la sol·licitud de excedència de la Sra. 
Gonzàlez, coordinadora de l’Ajuntament de la Seu de serveis socials, arrel de la baixa per 
maternitat, s’ha proposat un nou conveni que vindria a ser pròrroga del que es va donar per la 



 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

baixa maternal inicial a principi d’any i que per tant en seria la continuïtat per tal que la Sra. Farràs, 
coordinadora comarcal, porti les tasques de coordinació a ambdós llocs. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot d’abstenció. Expressa que, al 
igual que al primer conveni, els preocupa que l’Ajuntament de la Seu pensi que el Consell 
Comarcal sempre els cobrirà. Posa de relleu que està segura que la Sra. Farràs coneix 
perfectament les situacions i és perfectament competent, però potser no és la solució més 
adequada i s’hauria de resoldre d’una altre manera. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC i en primer lloc manifesta que el conveni 
jurídicament s’aguanta perquè el Consell Comarcal té competències en serveis socials i per tant es 
pot fer, però anuncia que el vot del seu grup serà com l’altre vegada en contra del conveni. Pel que 
fa a l’explicació del conseller comarcal sobre la pregunta a la persona responsable sobre si ho 
podrà fer o no, i la seva manifestació afirmativa, exposa que si la feien de dues persones la passa 
a fer una des sol és evident que afecta i sobretot si es té en compte l’increment de la feina. 
Demana rigurositat des del punt de vista de cobrir la plaça per part de l’Ajuntament i que la tregui a 
concurs, doncs el conveni és una mala solució i tindrà una afectació negativa, tot i que manifesta 
que sort hi ha que la Sra. Farràs és una bona professional. Posa de relleu que la coordinació entre 
les dues administracions és bona però que el manteniment de l’autonomia també i en aquest sentit 
l’Ajuntament de la Seu ve exercint competències en serveis socials des del 1980 i en coses es 
poden complementar però en d’altres no ja que la Seu té una realitat diferent. No els agrada que 
es cobreixin les places de l’Ajuntament de la Seu a través convenis amb el Consell Comarcal igual 
que es va fer amb el tècnic del Pla d’educació i entorn, alhora posa de relleu que no se sap el 
termini final de l’excedència de la coordinadora de l’Ajuntament i si que s’ha fixat el 31 de 
desembre de 2008 com a final de la vigència d’aquest conveni i per tant no se sap si les dues 
finalitzacions coincidiran. 
 
Pren la paraula el president i explica dos detalls per clarificar. En primer lloc explica que les 
tasques encomanades per conveni a la Sra. Farràs son les de coordinació i per tant no es perden 
recursos ja que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha cobert la plaça per la part de treballador social i  
no per la coordinació. En segon lloc vol destacar que el primer semestre ha funcionat molt bé la 
coordinació a les dues institucions i que està segur que continuarà així. 
 
E Sr. Ordeig replica que el conveni està incomplert perquè nos s’hi consigna la dotació econòmica i 
la dedicació i pregunta com està previst que sigui, manifestant que aquestes coses han d’estar 
clares sobretot per poder-ne fer el control. 
 
El president explica que la dedicació prevista per aquesta coordinació és de dos dies a la setmana 
a temps parcial i que l’Ajuntament compensa aquest temps al Consell i aquest ho complementa a 
la nòmina corresponent. 
 
 
CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL PER LA COORDINACIÓ DE SERVEIS 
SOCIALS. 

Núm. exp. CNV 2008/21 
 



L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal col·laboren en les polítiques i la prestació del 
servei d’assistència social del municipi de la Seu d’Urgell i de la comarca de l’Alt Urgell. Tanmateix, 
per tal de col·laborar per a una adequada prestació dels servei a tots els nivells, i per tal de fixar la 
situació jurídica d’ambdós ens és del tot necessari la signatura d’un Conveni que en reguli els 
aspectes, tal com ja es va aprovar al Ple del mes de febrer d’enguany. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell de data 10 de juliol de 2008 ha 
aprovat el Conveni pel que es preveu assumir les tasques de coordinació de serveis socials de 
forma transitòria per tal de cobrir la donat que la persona titular, es trobava en situació de baixa 
maternal. 
 
Donat que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell col·laboren en les 
polítiques i la prestació dels serveis socials al municipi de la Seu d’Urgell i a tota la comarca de l’Alt 
Urgell  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria dels membres presents, amb els vots a favor dels 5 
membres presents del grup de CIU i dels 3 presents d’ERC, el vot en contra dels 4 membres del PSC 
i un vot d’abstenció de la representant del PP, s’acorda : 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a la coordinació 
de serveis socials. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Tercer. Facultar tant àmpliament com sigui necessari el president per a la signatura del Conveni. 
 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA Previ l’acord unànime d’inclusió del punt a l’ordre del dia. 
 
 
12. APROVACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES PER AL REVESTIM ENT CUNETES D’UN TRAM 
DEL CAMÍ D’ACCÉS A ESTAMARIU. 
 
Pel que fa als 4 projectes d’obres la Sra. Lanau del grup del PP anuncia el seu vot a favor. 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC anuncia el vot a favor dels membres del seu grup als 4 projectes 
però vol manifesta que és la última vegada que votaran a favor fins que es faci el document que fixi 
criteris, en la perspectiva que es facin les sol·licituds de subvencions per camins en base a un 
document marc que valori les necessitats i urgències de les obres. Manifesta que per valorar i ficar 
criteris per triar els camins quan arriben les peticions dels ajuntaments cal que hi hagi aquest 
document marc. 
 
El president explica que s’està treballant en aquest document. 
 
APROVACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES PER AL REVESTIMENT CUNETES D’UN TRAM DEL 
CAMÍ D’ACCÉS A ESTAMARIU.  

 Núm. exp. SEC 2008/20 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
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PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Revestiment de cunetes d’un tram del camí 
d’accés a Estamariu 

Estamariu 116.515,61 

 
 
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 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent 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. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
13. APROVACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRA PER A L'ARRANJAM ENT DEL CAMÍ D’ACCÉS A 
SANT JULIÀ DELS GARRICS. 

 Núm. exp. SEC 2008/18 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Arranjament camí d’accés a 
Sant Julià dels Garrics 

La Vansa i Fórnols 30.004,36 

 
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 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent 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. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  



 
 
14. APROVACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES PER A LA CONTEN CIÓ DE TALUSOS, MILLORA 
DEL DRENATGE LONGITUDINAL I COL.LOCACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT AL CAMÍ 
D’ACCÉS A  CAVA. 

 Núm. exp. SEC 2008/19 
 

El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Contenció de talussos, millora de drenatge longitudinal i 
col·locació de barrera de seguretat al camí d’accés a Cava 

Cava 108.127,79 

 
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 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent 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. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
15. APROVACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES PER A LA PAVIME NTACIÓ DEL CAMÍ RURAL 
DE BELLESTAR A ARAVELL. 

Núm. exp. SEC 2008/17 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Pavimentació del camí rural de Bellestar a Aravell Montferrer i Castellbò 142.698,44 
 
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 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent 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. 
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Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
16. APROVACIÓ D'UN PROJECTE D'OBRES PER A LA MILLOR A DEL FERM I REVESTIMENT 
DE CUNETES AL CAMÍ D’ACCÉS A ARS. 

Núm. exp. SEC 2008/21 
 
El Consell Comarcal té previst fer l’obra següent amb el pressupost que hi consta segons projecte 
que ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent import: 
 
 

PROJECTE MUNICIPI IMPORT 
Millora del ferm i revestiment de cunetes al 
camí d’accés a Ars 

Valls de Valira 140.804,54 

 
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 13 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte d’obra esmentat a l’antecedent 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. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments, al terme municipal del qual se situa 
l’obra per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions que corresponguin i 
cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 
17. 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. 53 al 79 de 2008, compresos entre els dies 30 de maig i la data d'avui. 
• Resolucions:  núm. 34 a la 43 de 2008, compreses entre els dies 30 de maig i la data 

d'avui. 
 
 
 
 



18. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En primer lloc el president passa la paraula al Sr. Bentanachs per tal que informi sobre l’assessoria 
jurídica a ajuntaments que es preveu contractar. 
 
El Sr. Bentanachs explica que, després de treballar-hi força temps, s’ha arribat a un acord amb 
l’Ajuntament de la Seu i la resta d’ajuntaments de la comarca per contractar una assessoria 
jurídica de Lleida, en concret el despatx d’advocats Rodríguez-Ros per tal que els ajuntaments 
puguin fer consultes. El cost serà d’uns 18.000,00 € més IVA. 
 
Reprèn la paraula el president i recorda que el dia 16 d’agost és l’últim dia per presentar 
al·legacions al Pla Comarcal de Muntanya. 
 
El president demana disculpes per no haver fet arribar les actes del Consell d’Alcaldes als 
portaveus dels grups polítics. 
 
Informa de la reunió que s’ha fer a Baronia de Rialp en què s’ha parlat del Camí de Sant Jaume 
dins un projecte conjunt amb la Cerdanya, tant francesa com espanyola, i que aniria fins  al Segrià 
passant per l’Alt Urgell i la Noguera, en un ruta d’uns 200 quilòmetres. En aquest treball es vol 
col·laborar amb les associacions excursionistes que junt amb els tècnics de turisme promourien 
una senyalització conjunta. 
 
Informa de la publicació del POUSC del 2008 al DOGC d’avui. 
 
Informa sobre la tramesa al Sr. Ardanuy del Departament de Governació i Administracions 
Públiques dels danys per aiguats que han presentat els ajuntaments de la comarca 
 
Informa sobre la proposta de bus interurbà entre Alàs i Ribera d’Urgellet que passaria pels 
municipis de la Seu d’Urgell, Valls de Valira i Montferrer i Castellbò, connectant també els polígons 
industrials. Explica que la intenció és que es posi en marxa a finals del mes d’octubre. 
 
Informa sobre les proves que ja s’està fent l’empresa Eurona adjudicatària de la xarxa Wimax  
comarcal. 
 
Informa també que l’empresa Iberbanda vol fer una proposta per a l’Alt Urgell i comenta que el fet 
que i hagin més d’una xarxa afavorirà la competència efectiva. 
 
 
19. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Demana la paraula la Sra. Vidal, com alcaldessa de Valls d’Aguilar, i pregunta al president si els 
ajuntaments que hagin de portar la llum a una torre de telecomunicacions que hagin de fer, tal com 
ell va prometre, tindran ajut del Consell Comarcal. 
 
El president respon que dins la programació existent amb el projecte de Territorios Digitales això 
era així, ja que el Consell podia obtenir finançament. A partir d’aquí si hi ha alguna inversió 
pendent per aquests temes fora bo que li fes arribar per poder-ne parlar ja que a partir de les 
previsions de la Generalitat en el programa Catalunya Connecta es podria buscar finançament. 
 
 
20. PRECS I PREGUNTES. 
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No hi cap prec ni cap pregunta. 
 
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 
 


