
 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2008/6 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 9 d'octubre de 2008 
Durada: de les 20 h. a les 23.05    hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

de l'Alt Urgell 
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Sr. Ventura Roca i Martí, vice-president segon 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vice-president tercer 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, 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 

 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sra. Patricia Lanau Morales, consellera 
 
S’incorporen durant la sessió 
 
Marc Porta Fàbrega, Conseller 
 



Alcaldes presents: 

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 
 

S’incorporen durant la sessió: 

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

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Conveni amb el Consorci AOC per a la prestació de serveis d'assistència tècnica a les 
administracions locals en l'àmbit de les TIC. 

3. Conveni amb el Consorci AOC per a l'actuació del Consell Comarcal com a entitat 
col·laboradora. 

4. Conveni amb els ajuntaments de la comarca pel servei d'assistència jurídica. 
5. Modificació del contracte amb l'empresa Eurona Wifi Networks, SL per a l'explotació de la 

xarxa de telecomunicacions amb tecnologia sense fils. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

6. Conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques pel servei de transport de 
viatgers 2008. 

7. Conveni de partenariat per al desenvolupament d'un projecte en el marc del Fons Social 
Europeu: ratificació del Decret d'adhesió. 

8. Conveni amb l'Ajuntament d'Organyà i la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de 
Residus de l'Alt Urgell meridional per la planta de transferència d'Organyà. 

9. Declaració de BCIL de l'església de Sant Pere d'Arsèguel. 
10. Declaració de BCIL de l'església de Santa Coloma d'Arsèguel. 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

11. Conveni amb el Departament d'Educació, l'empresa TAURUS, SL i l'Ajuntament d'Oliana per 
impartir cicles formatius de gestió administrativa. 

12. Conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a 
la creació de l'Oficina d'Emancipació Jove. 

13. Conveni amb el Departament de Salut per la Unitat Mòbil d'Atenció Primària (UMAP). 
 
14. Moció sobre les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Alt Urgell del grup PSC 

Progrés. 
15. Moció per ampliar la dotació econòmica dels consells comarcals per a transport escolar 

d'alumnes d'ensenyament no obligatori a les comarques de l'Alt Pirineu dels grups CIU i ERC. 
16. Moció per a instar al govern de la Generalitat de Catalunya a la redacció del Pla Director de 

l'aeroport de la Seu d'Urgell dels grups CIU i ERC. 
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. 
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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. 
 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal  
 
2. CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRESTACIÓ D E SERVEIS D'ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN L'ÀMBIT DE LES TIC. 
 
Presenta el punt el Sr. Porta, gerent, posant de relleu que és un conveni que dona continuïtat a la 
col·laboració amb el Consorci AOC. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del PSC manifesta que és un conveni optimista que toca moltes 
coses i val la pena donar-lo a conèixer als alcaldes. 
 

Núm. exp. CNV 2008/27 
 
CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A LA PRESTACIÓ DE S ERVEIS D'ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN L'ÀMBIT DE LES TIC. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té interès en col·laborar amb el Consorci AOC en la prestació 
dels serveis d’assistència municipal a la comarca de l’Alt Urgell i per la millora de la prestació de 
serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions als 
ajuntaments de la comarca, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. Aquest 
conveni ensems possibilitarà la integració del Consell Comarcal en una xarxa de serveis comarcals 
d’aquesta naturalesa arreu de Catalunya. 
 
D’entre les obligacions del Consorci AOC, es troba la transferència al Consell Comarcal de 
44.250,00 € en concepte de participació en el finançament dels serveis d’assistència referits al 
conveni. Aquesta xifra es transferirà en dues parts iguals, l’una al moment de la signatura del 
conveni i l’altra en finalitzar l’exercici. Excepcionalment, es podran transferir recursos addicionals 
en concepte de despeses extraordinàries de formació, suport i assessorament pels serveis AOC. 
 
Les obligacions del Consell Comarcal es circumscriuen a la realització d’un seguit d’activitats que 
tindran com a destinataris principals els municipis de menor capacitat econòmica i de gestió, i que 
es resumeixen en la implantació i aproximació dels serveis oferts per l’AOC. 
 
La vigència del conveni finalitza el 31 de desembre de 2008 i es podrà prorrogar automàticament 
per períodes successius d’un any. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  



 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda 
 

Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració, entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) i el Consell Comarcal, que regula la prestació dels serveis d’assistència tècnica a les 
administracions locals de la comarca per la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la 
utilització de les TIC. 
 
Segon.  Designar el Sr. Marcel Torner Villanueva, persona amb capacitat suficient, responsable 
dels serveis objecte d’aquest conveni. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Quart.  Notificar aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la seva deguda 
constància. 
 
 
3. CONVENI AMB EL CONSORCI AOC PER A L'ACTUACIÓ DEL  CONSELL COMARCAL COM 
A ENTITAT COL·LABORADORA. 
 

Núm. exp. CNV 2008/28 
Antecedents 
 
El present conveni té per objectiu fixar els termes de l’actuació del Consell Comarcal com a entitat 
col·laboradora del Consorci AOC en la gestió de les subvencions per a la participació dels ens 
locals en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC. 
 
Es preveu una vigència de quatre anys amb pròrroga automàtica per dos anys més si l’any 2009 
es convoquen les subvencions, objecte del present conveni, i en les seves bases reguladores es 
preveu l’actuació del Consell Comarcal com a entitat col·laboradora per a ajudar en la comprovació 
de les actuacions subvencionades. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC) que regula l’actuació del Consell Comarcal com a entitat col·laboradora. 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la seva deguda 
constància. 
 
 
4. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PEL SE RVEI D'ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA. 
 
El president explica que ara es proposa un conveni amb els ajuntaments de la comarca per poder 
tenir un servei d’assistència jurídica amb un advocat i explica el finançament previst. Explica també 
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que es trametrà una carta als ajuntaments per tal que aquells que hi estiguin interessats s’hi 
adhereixin i poder fer la contractació posteriorment. 
 
El Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés manifesta que aquests és una bona iniciativa i que té el 
vistiplau dels alcaldes. Posa de relleu que el fet que l’Ajuntament de la Seu tingui més capacitat 
econòmica i pugui aportar un terç farà que els ajuntaments més petits tinguin una aportació més 
baixa. Manifesta que hagués estat bé que s’inclogués que l’assessor jurídic fés una o dues visites 
al mes al territori per facilitar l’accés i per què si hi ha alguna cosa més complicada va bé que pugi 
pujar. 
 
El president clarifica que hi ha un punt no escrit amb un compromís per tal d’aprofitar quan hi hagi 
consell d’Alcaldes es podés aprofitar per pujar. Tot i això exposa que el contracte es preveu per un 
any i per tant s’ha de veure com funciona i l’ús que es fa del servei. Manifesta que per aquells 
ajuntaments que no en tenien serà un salt qualitatiu endavant. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que manca saber quantes adhesions hi hauran dels 18 ajuntaments 
restants, ja que cas que les adhesions fossin menors la proposta de contractació s’hauria de 
rebaixar ja que la proposta presentada és de màxims. 
 
 

Núm. exp. CNV 2008/29 
 
CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PEL SERVE I D'ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA  
 
En el proppassat Consell d’Alcaldes es va exposar la possibilitat de signar un conveni per a la  
prestació d’un servei d’assessorament jurídic per a temes diversos i especialment per aquells que 
poguessin derivar cap a un procediment judicial, als alcaldes dels diferents ajuntaments de la 
comarca. 
 
Per tal d’impulsar l’acord dels ajuntaments de la comarca i del propi Consell Comarcal per a la 
contractació del servei d’assessorament jurídic indicat més amunt, s’ha manifestat la voluntat de 
les parts de fer una contractació única i conjunta del servei. 
 
Tenint en compte que el finançament previst es fixa en un terç de la despesa a càrrec del Consell 
Comarcal, un altre terç a càrrec de l’Ajuntament de la Seu i el terç restant a repartir entre els 
ajuntaments que s’adhereixin, es proposa que el conveni marc se signi inicialment entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell al qual es podran adherir la resta d’ajuntaments de la 
comarca fins abans de la finalització de l’any 2008 per tal de poder fer la contractació per a 
l’exercici 2009. 
 
N’ha informat favorablement la Comissió de Governació, Finances i Cooperació Municipal 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda 



 
Primer.  Aprovar el Conveni marc pel servei d’assessoria jurídica pels Ajuntaments i al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell.  
 
Segon.  Notificar aquest acord, amb la tramesa del conveni marc, a tots els ajuntaments de la 
comarca fixant com a última data per a la seva adhesió el 30 de desembre de 2008. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Marc Porta Fàbregas 
 
 
5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE AMB L'EMPRESA EURONA W IFI NETWORKS, SL PER A 
L'EXPLOTACIÓ DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS AMB T ECNOLOGIA SENSE FILS. 
 
El president dona la paraula al Sr. Cequiel per a l'explicació dels punt. En primer lloc explica els 
antecedents de la proposta que arrenca del projecte del Consell Comarcal de portar Internet a la 
major part de la comarca amb infraestructures, torres i equips que s'han anat fent. Posa de relleu 
que ara tenim 15 torres amb els accessos, obra civil i electricitat i els equips Wi-Fi a cada una. 
Explica que l'empresa Eurona va ser l'adjudicatària del concurs per al subministrament i instal·lació 
dels equips i que el senyal es rebrà de la Penedella de forma totalment independent de la telefonia. 
La proposta d'acord que es porta el Ple pretén determinar les tarifes que aquesta empresa podrà 
cobrar durant els dos primers anys que ha d'explotar la xarxa així com les característiques d'aquest 
servei, que serà d'1 mega de baixada i de 256 k de pujada. Explica que en aquests moments la 
xarxa està en proves en un total de 60 punts amb usuaris directes i sembla que el sistema és útil, 
manejable i que compleix amb els requeriments que la majoria de ciutadans pot demandar. Pel 
que fa al termini explica que el mínim de temps era un any i el màxim dos, i que tot i que l'empresa 
en demanava tres s'ha cregut millor deixar-ho en dos anys, durant els quals les tarifes que ara 
s'aprovin no es podran tocar. Explica també que en una possible promoció de llançament alguna 
part de la tarifa es pugui oferir a 0 euros. Posa de relleu la dificultat d'instal·lar xarxa de 
telecomunicacions a la nostra comarca sobretot per la complexitat de la orografia i posa per 
exemple contraposat el cas de la Cerdanya que pràcticament amb una antena en tenen prou. Pel 
que fa al nombre d'usuaris i en l'èxit que pot tenir la xarxa, explica que actualment connectats  
entre 140 i 150 usuaris per l'empresa Iberbanda a la comarca i que tenint en compte que Eurona 
en 60 punts esta fent proves que segurament seran futurs clients creu que aquesta serà una bona 
opció i demana el vot favorable de tots. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i en primer lloc dona les gràcies al Sr. 
Cequiel per les seves explicacions. Manifesta però, que com a grup han reflexionat i veuen que 
aquest és un projecte que es va iniciar l'any 2002 amb el programa Territorios Digitales, respecte 
al qual tenen molt dubtes. Creu que no s'ha portat una planificació adequada i per aquest fet, com 
a grup, ja han presentat una moció al Ple. Explica que els diners per aquest programa venien des 
del 2002 de l'Estat i d'Europa, i que han passat sis anys per arribar a estar en proves en 60 
usuaris, la qual cosa no els sembla garantia que funcioni. Sobre el que no tenen dubtes és sobre el 
fet que no s'ha portat bé i que sobretot tenint en compte els problemes orogràfics i de dispersió de 
la població no s'han programat bé els diners que es tenien.  
 
El Sr. Ordeig explica que s'ha preguntat qui era Eurona i sembla ser que no és competència per 
Iberbanda , ja que ha buscat a Internet i ha trobat que la seva pàgina web no funciona perquè està 
en construcció i fa l'efecte que poden patir inexperiència o bé no haver consolidat el seu 
coneixement. Ha mirat en quins llocs havien signat contracte i tots eren de l'àrea metropolitana de 
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Barcelona on tot és més facin. Explica que té companys i coneguts que son clients d'Eurona i no 
n'estan contents. Posa de relleu que el contracte que es proposa preveu que es doni una Mega de 
banda de la qual però només se'n garanteix un 10% i tots sabem que quan hi ha més usuaris anirà 
més lents. Així mateix manifesta que les zones on estan implantats tenen un clima molt més 
estable que aquí i això fa que es generin dubtes. Pel que fa la tarifa d'instal·lació considera que és 
cara, la quota d'instal·lació també la troba cara doncs al final amb l'IVA son 30 €, i més si es té en 
compte que no s'inclouen les trucades a fix en tarifa plana, però a part que tot això pugui sen més 
o menys car, s'ha de posar en relació amb la qualitat de banda que es tingui. Explica que als foros 
d'Internet sobre proveïdors ha trobat que s'expressaven moltes queixes, tot i que en part ja se sap 
que els qui no els funciona alguna cosa son els qui més rondinen. 
 
Continua amb la paraula el Sr. Ordeig i explica que pel control del contracte es preveuen reunions 
bimensuals, però que potser els primers mesos potser han de ser més sovint, per recollir 
incidències i les demandes que hi hagi per fer complir el contracte. I en relació al contracte els 
assalten dubtes sobre la seva validesa jurídica pel fet que d'entrada era un contracte de compra on 
hi havia un any per a la posada en funcionament. 
 
A continuació explica que la Generalitat està apostant per Iberbanda, i que tot i que hi ha hagut 
males experiències, hauria estat millor apostar per Iberbanda i anar d'acord amb la Generalitat per 
fer un triangle més tancat. Sap que es pot dir que és bo que hi hagi competència però a l'Alt Urgell 
tots sabem que no hi haurà bufetades per venir a operar, i per tant s'havia d'assegurar que on no 
arriba un arribi l'altre, i entén que nosaltres hem d'arribar on ningú hi vol anar. Potser fora millor fer 
un plec de clàusules nou i mirar si l'empresa no ha de pagar al Consell un cànon, però com que no 
hi ha pla econòmic financer sobre quina quota i quina població i quines despeses hi ha de servei 
tècnic, no es pot fer. Al final si  marge comercial és massa gran potser haurà de pagar un lloguer i 
per tant és molt important tenir els números sobre la taula. 
 
Fins ara han estat molt prudents en aquest tema però ara i tenint en compte que s'estan generant 
expectatives des del 2002 per sobre dels resultats aconseguits es genera frustració i cada vegada 
la gent desconfia més. Alguna cosa no ha funcionat i perquè no torni a passar han presentat una 
moció que es discutirà al final. Manifesta que ara s'ha de mirar al futur i veure que passarà el 2012 
perquè se seguiran tenint necessitats inversores. Puntualitza que el contracte no recull res de 
telefonia mòbil ni fixa i nomes veu sobre IP. Manifesta que el seu grup és crític amb el tema però 
que estan disposat a parlar-ne. 
 
El president passa la paraula al Sr. Porta, gerent, per tal que faci alguna puntualització. 
 
El Sr. Porta diu que no entrarà a jutjat els sis anys passats sinó que s'està parlant d'un contracte 
amb un operador, ena quest cas Eurona. Explica que es planteja una explotació d'una xarxa 
pública, per a la qual es van comprar els equips a la mateixa empresa i que el plec de condicions 
contenia l'explotació del servei per un mínim d'un any i un màxim de dos i que això és el que es 
farà, i no els tres anys que demanava l'empresa Eurona que és un operador nou i petit. Pel que fa 
a les tarifes explica que aquesta no estaven previstes al plec i que les que s'estan plantejant son 
les més ajustades possibles. Se sap que altres operadors com Iberbanda donen l'alta gratis però 
les tarifes que van passar al Consell d'Alcaldes una mega val 70 € i 712 kb en valen 39, per tant un 
preu de 24,50 més IVA per un mega s'ha considerat un preu ajustat. Iberbanda no es pot 
despreciar de cap manera i al Consell d'Alcaldes hi han anat les dues empreses a presentar-se. 



Pel que fa als equips instal·lats a les torres explica que la tecnologia que fa servir Iberbanda té un 
preu de 100.000 per equip i el Consell es va optar per un altre tecnologia més barata. D'aquí a dos 
anys hi haurà un altre concurs i es podrà presentar més operadors. Explica breument els temps de 
resposta dels tècnics previstos al contracte. 
 
Pren la paraula el Sr. Cequiel i manifesta que se cenyirà al punt en concret i a parlar d'Eurona i no 
d'Iberbanda, per què després hi ha una moció presentada sobre telecomunicacions i ja se’n podrà 
parlar. Tot i així fa una puntualització per posar de relleu que si algú es connecta al foro de debat 
d'Internet d'usuaris d'Iberbanda també n'hi haurà de descontents, i per il·lustrar possibles 
descontents posa un exemple concret de la Vall de Perles on ell viu on durant un any hi ha hagut 
un equip d'Iberbanda instal·lat a una torre i que no s'ha posat en funcionament sense saber-se 
perquè quan només faltava endollar-lo, i ara que s'ha connectat ja se sap que donarà cobertura a 
la zona d'Alinyà i no passarà d'allà. Per contra, divendres es va fer una presentació a Fígols amb 
un tècnic d'Eurona i un usuari va demanar que li instal·lessin a Perles com a prova i ja el té en 
funcionament. Pel que fa a l’abast de cobertura dels equips instal·lats pel Consell Comarcal exposa 
que majoritàriament tenen un abast d’entre 5 i 10 km. Tot i que la majoria seran de 5 km i per tant 
algun cas haurà d’afegir una paràbola per amplificar i que pot costar uns 120 €. Pel que fa als 
equips instal·lats a les torres explica que els que posa Iberbanda costen 15 vegades més que els 
que ha instal·lat el Consell, i tot i que segurament tindran prestacions superiors, no deixen d’estar 
tots a la intempèrie i sotmesos a la climatologia. Fa notar que el problema de la nostra comarca és 
que hi ha 140 nuclis i que poder arribar a cobrir-los tos els criteris de rendibilitat i inversió inicial 
han de ser diferents. Afirma que el que important és que el ciutadà rebi el servei i la prova que 
s’està fent des de fa tres mesos amb 60 usuaris està essent una bona prova. Entre els que estan 
provant hi ha els mateixos tècnics del Consell. Pel que fa als serveis oferts explica que la telefonia 
fixa també es podrà incloure en la tarifa plana. 
 
El Sr. Ordeig en torn de rèplica exposa que el cost és mol elevat i que aquest fet és evident. Tots 
van estar d’¡acord en què si la tecnologia a utilitzar és clara no és problema de diners perquè el 
consell els tenia, i si havia de ser una altre tecnologia no havia de ser un problema de cost. El 
gerent ha dit que el 2010 es farà balanç, ningú es creu que ens hem d’esperar des del 2000 al 
2010, son deu anys, i avui en dia ja se sap que no es pot planificar amb tant de temps pel que fa a 
les TIC ja que els equips i les tecnologies queden obsolets i així va passar amb el que es va 
plantejar el 2001.Recorda que ha costat mesos que es fes una explicació sobre les TIC a la 
comarca i al final es va fer en una presentació pública juntament amb el Secretari de 
Telecomunicacions, Sr. Jordi Bosch, que no li tocava. Recorda que últimament el Sr. Bosch ha 
vingut moltes vegades i sort en tenim de la  complicitat del Conseller de Governació. Posa de 
relleu que al pressupost del Consell Comarcal per al 2008 no hi ha partides previstes per fer 
inversions en telecomunicacions i pregunta si és que això vol dir que no es preveu ni tant sols 
demanar subvencions. Pel que fa al contracte amb Eurona comenta que la revisió de quotes a la 
baixa serà impossible perquè quan s’està fent l’explotació costa molt de fer baixar res; tot i així 
manifesta que tant de bo tinguin molts usuaris. Pel que fa a les xarxes utilitzades recorda que 
Iberbanda també utilitza una xarxa pública,i que de cara al ciutadà tant li fa de qui sigui la xarxa, el 
que vol és pagar el mínim, tant en una com en una altre. 
 
El Sr. Porta demana puntualitzar el termini de valoració. Manifesta que s’ha referit exclusivament al 
contracte amb Eurona que acabarà com a molt tard a final del 2010 i que aleshores s’haurà de 
valorar aquest contracte, i que no es referia al balanç de la resta de desplegament de les TIC a la 
comarca. Pel que fa a les quotes explica que aquestes les marca el Consell d’acord amb 
l’empresa, però que son les que s’aproven avui. Pel que fa a la tecnologia explica que el 2001 la 
tecnologia Wimax no existia i que en un primer moment la tecnologia que es plantejava era una 
altre. 
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Demana la paraula la Sra. Vidal i per aclariments sobre tarifes explica que a l’Ajuntament de Valls 
d’Aguilar Iberbanda ha ofert una tarifa de 39,00 € més IVA per un mega de capacitat. 
 
El president, per concloure, afirma que la relació amb el Sr. Jordi Bosch, Secretari de 
Telecomunicacions, és bona. Pel que fa al fet que no hi hagi partida al pressupost del 2008 creu 
que és una part de la qual tocaria parlar-ne després amb la moció presentada. Manifesta que el 
Consell Comarcal té una obligació per arribar allà on no volen arribar els altres, i que no ens 
podem comparar ni amb el Barcelonès ni amb la Cerdanya perquè son realitats diferents. El que 
s’ha de fer és treballar colze a colze 
 

Núm. exp. VARIS 2008/5 
 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA FIXACIÓ DE LES T ARIFES AMB L'EMPRESA 
EURONA WIFI NETWORKS,SL PER A L'EXPLOTACIÓ DE LA XA RXA DE 
TELECOMUNICACIONS AMB TECNOLOGIA SENSE FILS. 
 
En data 15 de novembre de 2007, la Comissió de Govern va adjudicar a l’empresa Eurona Wifi 
Networks, SL la contractació, per procediment obert i concurs, per al subministrament i 
desplegament d’una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia sense fils (WIMAX) en l’àmbit de 
la comarca de l’Alt Urgell. 
 
El Plec de clàusules, aprovat per la Comissió de Govern de 18 d’octubre de 2007, que va regir 
l’adjudicació, preveu, en la seva clàusula 4.1, que l’empresa adjudicatària farà l’explotació de la 
xarxa durant un període mínim d’un any a partir del moment en que aquesta xarxa estigui el 100% 
instal·lada. Alhora la clàusula 4.2. estableix que la revisió de preus no es pot fer fins passat dos 
anys i per tant s’entén que el temps de prestació del servei serà de dos anys des de la posada en 
funcionament del servei. 
 
Pel que fa a la fixació de les tarifes aquestes seran proposades per l’empresa en base a un estudi 
econòmic del que en resulta la següents tarifes: 
 

- Alta i connexió  : 100,00 € + IVA  
- Quota mensual per 1 MB : 24,50 € + IVA 
- Instal·lació : 80,00 € + IVA (antena i 15 metres de cable) 

 
Atès el disposat a la Llei de contractes de les Administracions Públiques i als articles 228 i 
següents del Reglament d’Obres activitats i Serveis dels ens locals 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb els vots a favor dels 11 membres 
presents de CiU i ERC i  l’abstenció dels 4 membres presents del grup del PSC-Progrés, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar la modificació del contracte subscrit amb l’empresa Eurona Wifi Networks, SL per a 
l’explotació d’una xarxa de telecomunicacions amb tecnologia sense fils en l’àmbit de la comarca 
de l’Alt Urgell, fixant-se el termini de dos anys des de l’inici de la posada en funcionament fins al 31 
de desembre de 2010, fixar les tarifes que consten a l’antecedent i condicions de prestació del 
servei. 
 



Segon.  Notificar aquest acord a l’empresa Eurona Wifi Networks, SL 
 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori  
 
6. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORI AL I OBRES PÚBLIQUES 
PEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS 2008. 
 
El Sr. Porta, gerent, presenta el contingut del conveni i fa esment que s’han inclòs les dues línees 
de les lleteres de Lles i de Tuixén. 
 

Núm. exp. CNV 2008/23 
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES PEL 
SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS 2008. 
 
El proppassat mes de juliol es va rebre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 
conveni per a l’aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers a l’Alt Urgell per a l’anualitat 
2008. 
 
La proposta de Conveni per a l’anualitat 2008 de la nostra comarca preveu un import màxim de 
subvenció de 189.500,00 €, i es detallen en l’objecte 21 línies de transport de viatgers, dues més 
que el proppassat any.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i a l’article 14.q del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 15 membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar el Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell 
Comarcal de l'Alt Urgell per a l'aplicació del Pla de serveis de transport de viatgers de l'Alt Urgell per 
a l’any 2008. 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a la Direcció General de Ports i Transports del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques per al seu coneixement i efectes.  
 
 
7. CONVENI DE PARTENARIAT PER AL DESENVOLUPAMENT D' UN PROJECTE EN EL 
MARC DEL FONS SOCIAL EUROPEU: RATIFICACIÓ DEL DECRE T D'ADHESIÓ. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica el contingut del conveni, explicant que aquesta és la proposat d’una 
empresa per a fer una borsa de treball. En aquesta proposta s’ha adherit inicialment el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà i el de l’Alt Urgell, tot i que té la pretensió d’incrementar el seu abast. 
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El Sr. Ordeig, pel grup del PSC, anuncia el vot a favor del seu grup, i alhora expressa la necessitat 
de coordinar-ho amb d’altre punts com joventut perquè poden ser complementaris. Demana que se 
li faciliti una còpia del conveni. 
 

Núm. exp. CNV 2008/25 
 

En data 16 de setembre de 2008 es va dictar el Decret de presidència 92/2008 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
Adhesió al conveni de col·laboració i partenariat p er a l’execució de l’acció “estudi de mercat” 
dins el projecte anomenat “Una borsa de treball per  a tothom”. 
 
Per l’Ordre TRE/337/2008, de 10 de juliol, s’han establert les bases que han de regir la concessió de 
subvencions per a programes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s’ha obert la 
convocatòria per al 2008. 
 
Per part de l’empresa Global Local Networks, S.L s’ha presentat el projecte “Una borsa de treball per a 
tothom”, que té per objectiu crear una borsa de treball que incideixi en les problemàtiques socials que 
afecten al mercat de treball, ja sia la mobilitat ciutat - camp, el teletreball, etc. , i que ascendeix a 
6.689,00€. L’import global del projecte és de 315.830,00 €. 
 
Aquest està integrat per les accions que a continuació s’indiquen:  
 

- Primera fase: Participar en l’estudi inicial del mercat laboral a tot Catalunya, aportant un tècnic 
en temes de desenvolupament econòmic i ocupacional. 
 

- Segona fase: Col·laborar en la dinamització i difusió del projecte dins el seu territori i àmbit 
d’actuació, amb una aportació d’una persona. 

 

- Tercera fase: Participar en la valoració final de resultats obtinguts, elaboració i redacció de 
l’informe final, amb una aportació d’un tècnic en temes  de desenvolupament econòmic i 
ocupacional. 

 
Vista l’aportació de recursos humans i la col·laboració concreta, i tenint en compte l’interès per la nostra 
comarca, de participar-hi. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió al conveni de partenariat amb l’empresa GLOBAL LOCAL NETWORKS S.L. i 
el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al desenvolupament de l’acció específica “estudi de mercat “, dins 
el projecte “Una borsa de treball per a tothom”. 
 
Segon.  Acceptar la designació de l’empresa GLOBAL LOCAL NETWORKS S.L. com a cap de files del 
projecte. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a l’empresa GLOBAL LOCAL NETWORKS S.L.  
 
Quart. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació. 
 
Per unanimitat dels 15 membres presents s’acorda ratificar el Decret. 
 
 



8. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ORGANYÀ I LA MANCOMUN ITAT INTERMUNICIPAL 
PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'ALT URGELL MERIDION AL PER LA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA D'ORGANYÀ. 

Núm. exp. CNV 2008/31 
 
Es retira el punt de l’ordre del dia. 
 
 
9. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT PERE D' ARSÈGUEL. 

Núm. exp. BCL 2008/8 
 
En data 21de juliol de 2008 (R.E 1472), l’Ajuntament d'Arsèguel ha sol·licitat la declaració de bé 
cultural d'interès local de Esglèsia de Sant Pere d'Arsèguel, titularitat del mateix Ajuntament. 
 
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, malgrat el seu actual estat de ruïna, l’església de Sant Pere és un temple 
que recull alguns dels valors de la sòbria arquitectura rural, aplicada a la construcció dels temples 
de l’edat mitjana i, al mateix temps, integra algunes característiques de les modalitats constructives 
del romànic. Així mateix, des del punt de vista històric, cal destacar la seva significació com a espai 
polaritzador de determinades vivències espirituals i religioses dins del terme d’Arsèguel, almenys 
fins al segle XVIII i sempre sota la dependència de l’església parroquial.   
 
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 15 membres presents, s’acorda 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Pere d'Arsèguel. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la seva inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament d’Arsèguel. 
 
 
10. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANTA COLOM A D'ARSÈGUEL. 

 
Núm. exp. BCL 2008/9 

 
En data 21 de juliol de 2008 (R.E 1472) l’Ajuntament d’Arsèguel ha sol·licitat la declaració de bé 
cultural d'interès local de Església de Santa Coloma d'Arsèguel, 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 un escrit, per part del Bisbat d’Urgell, en el qual es manifesta que no es té res a 
al·legar a la dita declaració. 
 
Destaca de l’informe que, en una fase primitiva, l’església de Santa Coloma fou un temple romànic 
els indicis del qual són encara perceptibles als paraments de l’edifici actual, i el qual és el resultat 
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de successives ampliacions i remodelacions dutes a terme a partir dels segles XVII i XVIII que 
culminen amb la construcció del campanar de torre a la primera meitat del segle XIX; 
remodelacions que són representatives d’un procés històric de creixement demogràfic que es 
reprodueix en bona part del Pirineu català. En el pla històrico artístic, destaquen les diverses 
manifestacions plàstiques d’un art més o menys popular i local que són vinculades al temple, com 
ara les cares esculpides als murs i les piques de l’interior de l’església. 
 
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 15 membres presents, s’acorda 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Coloma d'Arsèguel. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la seva inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord a l’Ajuntament d’Arsèguel i al Bisbat d’Urgell. 
 
 

Comissió d' Atenció a les persones  
 
11. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, L'EMPRES A TAURUS, SL I 
L'AJUNTAMENT D'OLIANA PER IMPARTIR CICLES FORMATIUS  DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA. 
 
El president presenta el contingut del punt i explica que ja és la segona vegada que es fa aquest 
mòdul i que el Consell Comarcal es compromet a facilitar el transport o els ajuts pel transport per 
aquells alumnes de més enllà d’Oliana. Manifesta el seu convenciment sobre la importància i profit 
que representen aquestes iniciatives perquè la formació professional és cada cop més important. 
Ressalta que a la comarca per primer cop hi ha més alumnes a cicles formatius que a batxillerat i 
per tant remarca la importància de l’esforç per tal que a Oliana es pugui fer aquest curs. 
 
El Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés manifesta el suport total a aquesta iniciativa que dona 
exemple de la relació entre empreses, centres de formació i administracions públiques que s’han 
de potenciar el màxim. Posa de relleu que l’èxit s’ha manifestat en les inscripcions que es van 
acabar les places en pocs dies. 
 
 
ACORD 
 
En data 30 de setembre de 2008 es va dictar el Decret de presidència 97/2008 el tenor literal del 
qual és el següent: 

Núm. exp. CNV 2008/26 
 



CONVENI D'ACTUACIÓ CONJUNTA ENTRE EL DEPARTAMENT D' EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT 
D’OLIANA, L’EMPRESA TAURUS I EL CCAU PER IMPARTIR C ICLES FORMATIUS DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA.  
 
Antecedents 
 
L'empresa Taurus, SL, d'Oliana, actualment requereix de personal administratiu qualificat i amb 
coneixements de comerç internacional per a la seva divisió comercial. No obstant, tant la manca de 
transport que comuniqui amb els centres d’ensenyament com la inexistència de cicles formatius 
d’aquesta especialitat a prop, dificulta la formació tant del personal propi de l’empresa com dels joves 
que volen inserir-se en aquest camp professional. 
 
Per aquest motiu, i per a donar resposta a les necessitats formatives de la comarca de l'Alt Urgell pel 
que fa al sector administratiu i facilitar la qualificació dels professionals que ja treballen en el sector i 
dels joves, el Consell Comarcal creu convenient la signatura i implementació d’aquest conveni amb el 
Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Oliana i l’empresa TAURUS, l’objecte del qual és impartir el 
cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa, amb una distribució temporal extraordinària, i el 
cicle formatiu de grau superior d'Administració i finances, amb una distribució temporal extraordinària, 
incloent continguts formatius relacionats amb el comerç internacional, a l'IES Aubenç, d'Oliana, de 
forma que tant els continguts com la distribució horària s'adeqüi a les necessitats de formació de 
l'empresa. 
 
Per la qual cosa, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni d’actuació conjunta entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament d’Oliana, l’empresa TAURUS i el CCAU per impartir cicles formatius de gestió 
administrativa.  
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament d’Educació, a l’empresa TAURUS, SL i a 
l’Ajuntament d’Oliana per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar-lo 
 
 
12. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIU TADANIA I L'AJUNTAMENT 
DE LA SEU D'URGELL PER A LA CREACIÓ DE L'OFICINA D' EMANCIPACIÓ JOVE. 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Pellicer per a l'explicació del punt. La Sra. Pellicer explica els 
antecedents la proposta que arrenca de la possibilitat de tenir una ubicació conjunta dels serveis 
de joventut al Centre Cívic de l’Escorxador, propietat de l’Ajuntament de la Seu, de cara a unificar 
els serveis en una única instal·lació. La proposta inicialment és de Generalitat ja que està previst 
que en breu s’aprovi una nova llei que preveurà una xarxa d’oficines d’emancipació jove. A 
continuació descriu els serveis que s’acollirien a la Oficina d’Emancipació i que consten al Conveni, 
alguns dels quals son nous i d’altres ja son existents. 
 
A continuació explica que com a antecedent pel funcionament conjunt ja es té l’experiència del 
Punt Jove Actiu que des de l’any 2005 funciona de manera compartida entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament .Posa de relleu els professionals que formaran part de la nova Oficia d’Emancipació 
destacant que a més dels que ja estan treballant al Consell i a l’Ajuntament s’hi haurà d’incorporar 
un tècnic d’ocupació, per a la contractació del qual es comptarà amb la dotació de 10.000 € que 
preveu el conveni fins al 31/12/2008. Explica també que hi haurà una Comissió de seguiment que 
en formarà part el Consell, l’Ajuntament i la Generalitat i que hi haurà un segon òrgan de gestió 
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mixta polític i tècnic. Pel que a les despeses ordinàries explica que seran compartides al 50% entre 
el Consell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.......... 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i fa una reflexió sobre el fet que sempre 
que se centralitza es guanya en unes coses i es perd en altres. En  aquest cas s’ha cregut que 
guanyen els avantatges però ells no ho veuen així. Manifesten que és una iniciativa de la 
Generalitat i que la potencia la Generalitat però que està clar que qui ha de tirar del carro som 
nosaltres, el Consell Comarcal, per la joventut de la comarca. Entén que el que es planteja amb el 
conveni acaba essent una fusió dels dos serveis a l’edifici de l’Escorxador. Manifesta que la realitat 
dels joves de la Seu i de la comarca s’han de tractar per separat, de forma coordinada però per 
separat, doncs als joves de la comarca no se’ls hi ha de dir que vagin a la Seu. Posa de manifest 
que al Punt Jove Actiu es mantenia una estructura separada i cada un tenia la seva 
independència. Explica que aquesta fórmula si que els hi agrada i per contra creuen que la fórmula 
que es planteja ara fa perdre autonomia i planificació específica per la comarca ja que es 
barrejaran les polítiques de joventut comarcals i les de la Seu. Comenta que a la Seu hi ha més 
demandes i acabarà passant que les necessitats de l’Ajuntament de la Seu es confondran amb les 
de la comarca. Demana respecte a les seves opinions i anuncia que, per tot l’exposat fins ara, el 
vot dels membres del seu grup serà el d’abstenció.  
 
La Sra. Pellicer demana disculpes per si s’ha entès la seva rialla com una manca de respecte. 
Manifesta que no sap què és el que es pot perdre al unificar els serveis i està segura que s’hi 
guanya  força. Pel que fa al jovent de la comarca es manté el principi que hi havia fins ara i que no 
calgui que es desplacin sempre doncs hi ha eines virtuals i el tècnic de joventut compartit que es 
desplaça a la comarca de forma concertada així com a l’IES d’Oliana per a totes les campanyes 
endegades i a més les tècniques de joventut saben quines son les seves tasques a cada lloc i han 
de fer a cada lloc el que tenen encomanat. Explica que dilluns quan es va parlar del tema al Ple de 
l’Ajuntament de la Seu el grup municipal del PSC la va titllar de pensar en clau comarcal i ara 
sembla que la titllen pensar en clau municipalista i aquest ha estat el motiu de la rialla i no pas la 
manifestació de la seva opinió. Li sap greu que anunciïn el vot com d’abstenció doncs li agradaria 
que les polítiques de joventut es posessin d’acord en aquesta casa a nivell comarcal. 
 
El Sr. Ordeig exposa que al punt desè del conveni es preveu que es faci una aportació a 
l’Ajuntament de la Seu de 5.000€ i que per tant es finançarà en bona part. Pel que fa a les 
consultes del joves a través d’Internet i per telèfon diu que ja se sap que el servei a potenciar és 
aquest ús i per aquest fet no cal canviar de lloc el servei de joventut, ja que a més pels joves és el 
seu canal habitual de comunicació. Entén que el Punt Jove Actiu era petitet però era molt cèntric. 
Posa de relleu que quan ell parla d’independència en el servei està pensant en tota la comarca i en 
relació amb fet que el seu grup pugui votar diferent al Consell o a l’Ajuntament és barrejar les 
coses i no és la primera vegada que se li diu. Manifesta que és possible votar en un sentit al 
Consell i que a cada ajuntament es voti diferent perquè son administracions diferents. Quan es diu 
que es perdrà independència s’estan referint a què un servei segur que contamina a l’altre i li 
sembla que això no es equilibrat i per tant creu que no ha de generar rialles. Posa de relleu que 
ara la representació de joventut de l’Ajuntament de la Seu i del Consell és de la mateixa i hi ha 
bona entesa, espera  que el dia de demà la persona sigui diferent perquè a vegades els interessos 
no coincideixen i amb persones diferents és més fàcil trobar-hi l’equilibri. Explica que el que s’ha dit 
està fet des de la reflexió entenen que la gent de la comarca no entén que s’aporti un salt qualitatiu 



important. Diu que el que fa falta son actituds proactives amb sinèrgies amb l’Ajuntament de la 
Seu, i que a partir d’ara ja veuran si la planificació serà diferent o quina serà 
 
La Sra. Pellicer manifesta que l’explicació feta sobre el Ple de l’Ajuntament de la Seu ho era 
exclusivament per demanar disculpes i entén que és lícit que hi pugui haver un diferent sentit del 
vot. Pel que fa a la planificació explica que han de ser diferents perquè son realitats diferents. Pel 
que fa al funcionament i en relació al Punt Jove Actiu explica que aquest va néixer petit i 
multiplicant ara el nombre de tècnics es podrà millorar. Pel que fa a la ubicació explica que la porta 
d’entrada està a 50 metres de l’Institut i que tot que s’estigui junt no es prestarà a confusió. Els 
joves d’entre 12 i 35 anys tindran un punt únic per tothom i no es generarà confusió. No entén com 
es pot estar d’acord amb el plantejament del Punt Jove Actiu i no en l’Oficina d’Emancipació Jove 
conjunta. Explica que ara a Catalunya només hi ha una altre Oficina d’Emancipació d’aquest tipus i 
que està a les Terres de l’Ebre de manera que la nostra serà la segona i tenint en compte que l’Alt 
Urgell som capdavanters i referent al Pirineu cal donar una oportunitat a aquest plantejament 
conjunt. 
 
Pren la paraula el president i constata que l’últim mandat el conseller comarcal de joventut era una 
persona diferent que el regidor de l’Ajuntament de la Seu i que van fer moltes reunions conjuntes 
amb els equips tècnics, i sempre hi va haver acord. 
 

Núm. exp. CNV 2008/24 
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADA NIA I L'AJUNTAMENT DE LA 
SEU D'URGELL PER A LA CREACIÓ DE L'OFICINA D'EMANCI PACIÓ JOVE   
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell està interessat en la signatura del Conveni de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la creació de 
l’Oficina d’Emancipació Jove, que s’ubicarà a l’edifici municipal de l’Escorxador com a equipament 
únic.  
 
L’objecte específic del Conveni és doble: d’una banda, estableix les línies de col·laboració entre el 
Departament, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal per a posar en funcionament 
l’Oficina d’Emancipació Jove (OEJ) com a equipament únic destinat a oferir els serveis 
d’emancipació oferts als joves de la comarca i, de l’altra, estableix la col·laboració entre el 
Departament i el Consell Comarcal per a posar en funcionament l’Oficina Jove de Treball (OJT) i 
potenciar i consolidar els serveis d’informació, orientació, assessorament i gestió per a 
l’emancipació juvenil als municipis de la comarca. 
 
La vigència del conveni s’estableix des de la data de signatura del mateix fins el dia 31 de 
desembre de 2010. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb els vots a favor dels 11 membres 
presents de CiU i ERC i  l’abstenció dels 4 membres presents del grup del PSC-Progrés, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Acció Social i Ciutadania, l’Ajuntament de La Seu d’Urgell  i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per a la creació de l’Oficina d’Emancipació Jove.   
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Segon.  Designar a la Sra. Mireia Pellicer i Martí com a representant del Consell Comarcal al 
Consell Gestor de l’Oficina d’Emancipació Jove. 
 
Tercer.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 
Quart.  Notificar aquest acord al Departament d’Acció Social i Ciutadania i a l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell per al seu coneixement i efectes. 
 
 
13. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT PER LA UNIT AT MÒBIL D'ATENCIÓ 
PRIMÀRIA (UMAP). 
 

Núm. exp. CNV 2008/30 
Aprovació de la clàusula addicional tretzena del co nveni per a l’UMAP. 
 
En data 14 d’abril de 1994, el Ple del Consell Comarcal va aprovar un conveni amb la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la utilització de la Unitat 
Mòbil d’Atenció Primària de la comarca; atès que, degut a la manca de recursos propis, i essent  
necessari garantir l’equilibri financer, precisava disposar d'una cobertura íntegra per tal de fer front 
tant a les despeses de funcionament com a les de manteniment de la UMAP. 
 
En data 22 de setembre d’enguany (R.E 1840) s’ha rebut, per part del Departament de Salut, la 
clàusula addicional tretzena al conveni signat amb data 30 de maig de 1994, a dalt indicat, per la 
qual es fixen les activitats assistencials i la contraprestació econòmica pel període d’1 de gener a 
31 de desembre de 2008 i per a la Unitat Proveïdora (UP). 
 
La dotació prevista per a aquesta delegació fins a 31 de desembre de 2008 es quantifica en 
12.525,09 €. 
 
Atès el disposat a l’article 191 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i a l’article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 15 membres presents, s’acorda 
 
Primer.  Aprovar, a tots els efectes legals, la clàusula addicional tretzena a incorporar en el conveni 
signat entre l’aleshores Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i el Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya, d'una part, i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, de l'altra, i en la qual es 
fixen les activitats i la contraprestació econòmica pel període entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2008 i per la Unitat Proveïdora (UP). 
 
Segon.  Facultar àmpliament al senyor President del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i 
realitzi quantes gestions siguin menester en ordre a la seva plena eficàcia. 
 



Tercer.  Notificar aquest acord al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya, a través de l’oficina de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, per al 
seu coneixement i efectes. 
 
 
14. MOCIÓ SOBRE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A L'ALT 
URGELL DEL GRUP PSC PROGRÉS. 
 
Per a la presentació i defensa de la moció pren la paraula el Sr. Ordeig del PSC-Progrés. 
 
En primer lloc fa una reflexió sobre el contingut del ROC (Reglament Orgànic Comarcal) que està 
obsolet i preveu 10 dies hàbils abans del Ple per presentar mocions, diu que curiosament el grup 
de CiU entra només una instància per registre on diu que es presentaran mocions i només hi ha el 
segell d’entrada a l’ofici; fa constar que si el seu grup ha de córrer per presentar la moció tots els 
altres també han de fer-ho ja que no queda gaire bé que un s’informi i l’equip de govern ho faci 
diferent. 
 
A continuació comença la defensa de la moció: Vistes les reflexions que ja s’han fet en el punt 
d’Eurona explicita que des dels anys 2000-2001 que es va començar hi ha hagut una gestió 
millorable i una mala planificació. Ressalta que no s’han  fet avaluacions periòdiques per analitzar 
els objectius i replantejar-se el projecte. Avui el 2008 la situació és bastant pèssima i explica que 
l’Alt Urgell està al penúltim lloc en cobertures (segons dades del 2007) quan son el territori que ha 
rebut més diners per millorar les TIC. Explica que del programa de Territorios Digitales a Catalunya 
es van finançar 5 territoris i els altres ens passen tots la mà per la cara, tot i haver rebut una 
mortarada. Sort en tenim que la Generalitat s’està posant les piles i està molt sensibilitzada amb 
els problemes afegits del nostre territori. 
 
Pregunta en què s’han gastat el milió i mig d’euros. La prioritat era la infraestructura tecnològica i 
no la formació ni altres despeses. Posa de relleu que quan es veu el desglòs és indignant que 
500.000 e hagin anat al telecentre de les Monges, ja que si la prioritat era una altre no té sentit. 
Explica que hi hagut despeses de mobiliari, en ordinadors i en plotters a la Seu. Recorda que el 
seu grup va votar en contra d’inversions com la fibra òptica a la Seu i recorda que tot sumat faria 
que 800.000 € s’hagin gastat a la Seu quan la prioritat era la comarca amb les torres, els seus 
accessos i la seva electrificació. Tot ha sortit molt car i tot i considerar que potser el telecentre és 
necessari no ho considera que sigui una prioritat ja que la comarca és molt gran i les seves 
necessitats també. Es per això que el grup del PSC proposa que es faci un estudi fiable i fidedigne 
de les incidències i les noves necessitats d’inversió, manifesta que es pot parlar si l’estudi s’ha de 
fer d’aquí tres mesos quan Eurona hagi començat a funcionar, però l’estudi detallat s’ha de fer 
zona per zona i de totes les tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, Internet, telèfon 
fix i mòbil, televisió, etc. i sobre el cent per cent de la població. Considera que és molt important 
saber per on passem per després encarregar al Ple on es vol arribar amb els objectius i el full de 
ruta per poder anar a buscar els diners a les administracions o invertir-hi recursos propis, si en 
tenim. Potser Internet anirà molt bé i el finançament podrà anar a parar a la televisió o a una altre 
tecnologia. A continuació passa a llegir el contingut literal de la moció presentada. 
 
Pren la paraula el Sr. Cequiel, conseller comarcal responsable de Telecomunicacions, per tal de 
respondre. En primer lloc manifesta que pel que fa a les explicacions fetes sobre on han anat a 
parar els diners invertits dels del 2000 pel Consell no entrarà a discutir les dades presentades que 
segurament son correctes i ell d’entrada se les creu. Manifesta que li agradaria saber d’on ha tret 
la dada que som una comarca de la cua en Internet i saber en base a quins criteris i comparacions 
es fa, doncs en aquesta comarca potser el tema d’Internet s’ha plantejat diferent i s’ha de tenir en 
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compte que fins ara no s’ha pogut arribar a la major part de la comarca i que en aquests pobles no 
tothom té interès a tenir connexió. 
 
En segon lloc manifesta que es vol centrar en la moció presentada. Explica que ara per una banda 
tenim el pla Catalunya Connecta del Govern de la Generalitat amb una dotació de 110 milions 
d’euros dirigit a millorar les comunicacions als nuclis de més de 50 habitants dels quals 29 milions 
seran per banda ampla i 16 milions per al desplegament de la TDT (televisió digital terrestres). Al 
pla Catalunya Connecta s’ha fet un estudi de l’Alt Urgell de tots els nuclis amb una simulació a data 
juny de 2008. Aquest estudi no es podia fer des del Consell perquè no es disposa de les dades i la 
tecnologia per fer aquesta simulació però el que si que es pot fer i del que si que disposa el 
Consell és de tota la informació que els tècnics estant fent amb els estudis a peu i amb la gent, i es 
disposa de la resposta de capacitat quan hi ha neu i quan no, doncs dona diferents cobertures pels 
reflexos de la neu, per tant si que es disposa de la informació nucli a nucli dels tècnics del Consell 
que pensa que és una molt bona base. Pel que fa als punts 2 i 3 de la moció presentada i en 
concret pel que fa a la constitució d’una comissió de seguiment pel Ple, explica que el Catalunya 
Connecta preveu la planificació  i la coordinació de les actuacions amb una comissió de la què 
formarien part la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, el Conseller comarcal 
responsable,  un tècnic de la Generalitat i un tècnic del Consell. Entén que el Pla estratègic hauria 
de ser la resultat de la unió de la informació d’aquesta comissió. Creu que posar al mateix calaix la 
telefonia fixa que la resta de tecnologies, veient com estan les infraestructures de Telefònica, 
posant per exemple el cables grapats a la pedra als Tres Ponts, i tenint en compte que és un tema 
que s’escapa molt de la feina que ha de fer el Consell. Son conscients que la tecnologia que la 
població més voldria és la telefonia mòbil, doncs pràcticament el cent per cent de la població n’és 
usuària, però son temes que no es poden contraposar perquè Internet també ha d’estar a 
disposició.  Recorda que fa uns mesos va venir a l’Alt Urgell el director general de Telefònica a 
Catalunya per presentar excuses per les incidències en talls d’Internet i que a aquests efectes qui 
té més força és la Generalitat. Pel que fa a les torres del Consell i a la telefonia mòbil recorda que 
estan a disposició dels operadors des del primer dia però que costa molt que es pengin perquè per 
ells resulta car. Per altre banda comenta que amb tot el tema de la TDT i la substitució dels equips 
analògics per equips digitals hi haurà una altre lluita. Manifesta la seva seguretat en què es podrà 
disfrutar d’Internet a la comarca. Per acabar remarca que tot i que la moció en general li sembla bé 
demanaria que la retiressin i demana també que es donin un termini de cap a finals d’any per 
veure com evolucionen les coses i quins plantejaments surten de la comissió de seguiment del 
Catalunya Connecta. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig per respondre i en primer lloc manifesta que l’expressió de donar-se 
un termini li ha agradat però que no retiraran la moció. Diu al Sr. Cequiel que avui li ha tocat el 
paper difícil perquè és el responsable de l’àrea des d’aquest mandat i el tema ve de llarg. Manifest 
que hi ha una incoherència... doncs primer es diu que es treballa amb Eurona i ara es diu que s’ha 
d’aplicar el Pla Catalunya Connecta que és un projecte de la Generalitat en el qual l’Alt Urgell no 
passa al primer lloc en prioritat. Si a més es compta amb els problemes afegits per l’orografia del 
terreny s’ha de fer alguna cosa més que anar al mateix sac que els altres. Si la Generalitat treballa 
amb Iberbanda i nosaltres amb Eurona poden crear-se interferències. Ara sembla que la idea sigui 
que la Generalitat que ho faci la Generalitat i segons el que s’està decidint ens vam equivocar una 
vegada i ens tornarem a equivocar, doncs si com es diu la Generalitat no pot assegurar-nos les 
cobertures acceptables en totes les TIC demana que s’aprova aquest acord perquè és important 
saber on anem i on som. Creu que un estudi potent, que ens ajudi a pensar en global i a actuar en 



local, es necessari per fer una planificació pel 2012. No es pot comparar un pla estratègic amb la 
comissió de seguiment de la Generalitat perquè els seus objectius son diferents. El nostre objectiu 
ha de ser assegurar cobertures a la nostra comarca i els únics que ho poden fer som nosaltres no 
la Generalitat, i per tant s’ha d’anar a buscar diners a altres llocs, estant igualment a la comissió de 
seguiment per anar tibant però tenint un diagnòstic propi. Considera que s’ha de considerar 
benvingut el Pla Connecta però que s’ha de tenir un projecte propi i anar marcant objectius. Posa 
per exemple el fet que ara s’hagi donat una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per fer 
un pla estratègic de desenvolupament econòmic com a acció que s’ha de fer també amb les TIC. 
En relació al fet de donar-se més temps estarien d’acord a què l’estudi estigués fer al primer 
trimestre del 2009 i encarregar-lo ara per poder fer el Pla estratègic el març del 2009. 
 
El Sr. Cequiel pren la paraula i exposa que no ho centraria tot en Internet i creu que s’ha d’estar 
obert al que es digui a la Comissió de Seguiment. Manifesta que les telecomunicacions son el 
progrés i la seguretat del ciutadà doncs hi ha lloc i gent on es necessita el GSM, la teleassistència, 
la comunicació amb serveis com bombers i per tant totes les TIC son molt importants, però essent 
tant importants hi ha serveis que depenen d’empreses privades i per això mateix considera molt 
important recolzar els plans de la Generalitat, tot i que no només s’hagi de fer això. Creu que ell és 
dels més conscienciats de la necessitat que això ha de funcionar bé. Manifesta el seu 
convenciment sobre el fet que d’aquí a final d’any hi haurà un bon servei d’Internet i que quedarà 
pendent la telefonia mòbil, la qual no té una solució fàcil perquè les empreses no tenen obligació 
de posar equips a les nostres torres. 
 
El president explica que pel projecte de Territorios Digitales hi havia també una comissió de 
seguiment per a les inversions fetes de la què en formava part l’Estat i la Generalitat. Recorda que 
el mes de juny de l’any 2005 a Puigcerdà el Conseller Nadal va dir que abans de final d’aquell any 
estaria resolt el tema d’Internet i no ha estat així. Tot i així des dels Consell Comarcal s’ha treballat 
i es va fer una bona aposta per aconseguir-ho. 
 
 
CONTINGUT DE LA MOCIÓ 
 
Els consellers del grup del PSC-Progrés al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Dolors Vidal, 
Mònica Sainz, Fermí Tordesillas, Francesc Isern, Fr ancesc Bonet i Òscar Ordeig presenten 
al plenari la següent proposta d’acord: 
 
Atès que el foment de les Tecnologies de la informació i la comunicació són de vital importància 
pel desenvolupament socioeconòmic de la nostra comarca.  
 
Atès que l’Alt Urgell, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, ocupa els últims llocs 
en accés a les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 
Atès que les línies de subvenció FEDER 2002-2006 pel desplegament de les infraestructures de 
telecomunicacions a la comarca va finalitzar amb una inversió al territori de més de 1.3 milions 
d’euros. 
 
Atès que el projecte Territorios Digitales 2003-2006 destinat al desplegament d’infraestructures 
tecnològiques a la comarca va finalitzar amb una inversió al territori de prop de 1,3 milions d’euros.   
 
Atès que el pressupost per a l’exercici 2008 del Consell Comarcal no contempla cap partida 
important per a solucionar els problemes de cobertura de telefonia fixa, mòbil, d’Internet i de 
televisió que encara pateixen molts nuclis. 
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Atès que continua la falta de cobertura i d’incidències constants en les comunicacions telefòniques 
i d’internet en molts dels municipis de la comarca. 
 
Atès que es desconeix l’abast real de la cobertura que tindrà la xarxa de banda ampla de l’Alt 
Urgell via ràdio entre els veïns de la comarca.   
 
Atès que no hi ha un diagnòstic ni una anàlisi fiable i exacte de la situació i la cobertura de les 
telecomunicacions a la comarca ni un pla estratègic a llarg termini que determini les accions que 
cal portar a terme. 
 
Atès que cal buscar noves línies de subvenció entre les diferents administracions per a poder 
afrontar amb garanties la precarietat de les infraestructures tecnològiques de l’Alt Urgell. 
 
 
Proposem al Ple que acordi el següent: 

 
1. Encarregar, abans de final d’any, un estudi que determini, exactament, l’estat en què es 

troben les comunicacions de telefonia mòbil, fixa, internet i televisió a tots els nuclis de la 
comarca. Així com, les incidències i anomalies que es detectin que dificulten la seva 
cobertura.  

 
2. Elaborar un Pla Estratègic d’Infraestructures Tecnològiques Comarcal que contingui un pla 

d’actuació entre el 2009 i el 2012.  
   
3. Coordinar l’estudi de cobertura i el Pla Estratègic amb la Secretaria de Telecomunicacions i 

Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta de Moció a votació es rebutja amb els 4 vots a favor dels membres del PSC-
Progrés presents i els vots en contra del 11 membres presents de CiU i d’ERC. 
 
 
15. MOCIÓ PER AMPLIAR LA DOTACIÓ ECONÒMICA DELS CON SELLS COMARCALS PER A 
TRANSPORT ESCOLAR D'ALUMNES D'ENSENYAMENT NO OBLIGA TORI A LES 
COMARQUES DE L'ALT PIRINEU DELS GRUPS CIU I ERC. 
 
Pren la paraula el Sr. Marc Porta per a la presentació i defensa de la moció. 
 
En primer lloc explica quins son els ensenyaments que tenen subvenció del Departament 
d’Educació i quins son els que no fent notar que la diferència està en els que són ensenyaments 
obligatoris i els que no.  A la Seu doncs, els ensenyaments de cicles formatius de “la Salle” i el 
cicles formatius i batxillerat de l’Institut no tenen el transport subvencionats i en la majoria de casos 
els alumnes de fora de la Seu no tenen ni tant sols transport públic.  
 
En segon lloc posa de manifest el nombre d’alumnes de comarca que estan matriculats i per tant 
tenen problema de transport i que son 133. D’aquests alguns alumnes de batxillerat poden accedir 
al transport escolar perquè queda alguna plaça lliure però son molt pocs. Pel que fa als de cicles 



formatius que tenen horari de tarda que n’hi ha 8 de la Cerdanya i 10 de l’Alt Urgell ho tenen molt 
complicat pels horaris de l’Alzina i pel fet que en algun ni tant sols hi ha transport públic. 
 
Recorda que el Consell Comarcal va demanar al delegat d’Educació Sr. Antoni Llevot que es 
busqués una solució i la seva resposta va ser adreçar-los a les beques generals del Ministeri.  
 
Posa de relleu la contradicció que hi ha amb el fet que els estudiants universitaris poden tenir beca 
de transport de la Generalitat i els de batxillerat no poden, per tant manifesta que és bàsic que 
s’incrementi la dotació per a poder finançar el transport per alumnes de batxillerat i de cicles 
formatius.  
 
A continuació passa a llegir el literal del contingut de la moció presentada. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordre pel grup del PSC-Progrés, i primerament manifesta que estaria bé que 
s’adjuntessin les mocions a la convocatòria a tots els consellers. Entrant al contingut posa de relleu 
que hi ha una remuntada històrica que l’ha sobtat perquè l’any 2004 el seu grup ja va presentar 
una moció similar per tal que els alumnes de batxillerat podessin utilitzar el transport obligatori, i 
que la resposta en aquell moment del president va ser que ja el feien servir i que s’acabaven 
d’omplir els autobusos que ja hi havia per l’obligatori. També es va dir que en aquells punts on hi 
havia una concessió de transport a una empresa no es podien recollir i es va rebutjar la moció 
dient que ja se’n presentaria una altre, que es va presentar més endavant i es va aprovar per 
unanimitat demanar que s’incrementés el transport no obligatori. Pregunta si aquella moció es va 
tramitar i quina va ser la resposta. Pregunta també si no era més fàcil demanar més diners pel 
transport obligatori per poder assumir els no obligatoris fent esment que si no s’ha demanat ja a 
hores d’ara pel 2009 ja ens en podem oblidar. Voldria que li aclarissin perquè s’ha canviat d’opinió i 
voldria incloure els punts,1,2 i 3 de la proposat del 2004 per anar a buscar l’excés per incrementar 
els autobusos i aclarir el fet que no es puguin recollir alumnes on hi hagi una concessió de l’Alzina. 
 
El Sr. Porta pren la paraula i exposa que està segur que la moció aprovada es va enviar i no creu 
que hi hagi cap incoherència amb la presentada el 2004. Recorda a més que el 2004 el Sr. Mas 
aleshores conseller comarcal, va dir que en 15 dies se solucionaria i que ell hi podria donar un cop 
de mà, i després no ha sigut. Pel que fa a les places lliures en els autobusos de transport obligatori 
explica que s’estan ocupant, però no a tots els pobles hi ha places lliures i els horaris a vegades no 
son iguals. Reclama el principi d’igualtat d’oportunitat pels alumnes de la comarca, ja que en altres 
comarques que hi ha suficient transport públic i ja està solucionat. Considera que la resposta del 
Sr. Llevot com a Govern de la Generalitat remetent als alumnes a les beques del Ministeri no és la 
que hauria de ser. Concreta que es mantenen en la moció tal i com s’ha presentat perquè no hi 
veuen sentit a la inclusió demanada. 
 
El Sr. Ordeig replica que les manifestacions fetes pel Sr. Mas el 2004 ho eren en el sentit que faria 
les gestions oportunes si s’aprovava la moció però la que va presentar el grup socialista no es va 
aprovar i per tant si una proposta es rebutja no té sentit fer les gestions. Pregunta altre vegada si el 
Departament de Política Territorial ha contestat o no. 
 
El president respon en el sentit que segurament no ha contestat però que està segur que cas que 
ho hagués fet la resposta seria negativa al permís de deixar pujar alumnes al transport no 
obligatori en els lloc on hi hagi concessió. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que potser caldria incloure el tornar a demanar permís al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques per recollir aquests alumnes. Pel que fa al fet de parlar de les 
beques del Pirineu creu que no té sentit perquè no toca a la moció. Manifesta que seria més fàcil 



 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

demanar que s’incrementi el transport obligatori per que si sobre 50 places es puguin fer servir pel 
no obligatori. 
 
El President exposa que el que s’està demanant és un increment de partida per fer front al 
finançament del transport que ara no és obligatori però que, per respecte a l’equilibri territorial, 
sigui obligatori i tots els alumnes tinguin el mateix dret. Tot i que en els autobusos que sobren 
places i que es pot autoritzar ja s’està fent.  
 
 
 

 Núm. exp. PRS 2008/24 
ACORD 
 
MOCIÓ PER AMPLIAR LA DOTACIÓ ECONÒMICA DELS CONSELL S COMARCALS PER A 
TRANSPORT ESCOLAR D’ALUMNES D’ENSENYAMENT NO OBLIGA TORI A LES 
COMARQUES DE L’ALT PIRINEU 
 
Els Grups Comarcals de CiU i d’ERC, d’acord a allò que estableix el Reglament Orgànic Comarcal, 
presenten la següent moció per a ser posada a votació en el proper plenari del Consell Comarcal: 

Moció 
 
La realitat poblacional de les comarques de muntanya respon principalment a la de municipis 
petits, amb poca població, generalment disseminada i al voltant d’una capital de comarca que 
proporciona els principals serveis per a la població. 
 
Aquesta distribució de població provoca grans quantitats de desplaçaments entre els municipis de 
cada comarca i la seva capital. Pel que fa a l’educació, són centenars els alumnes que diàriament 
es desplacen del seu municipi cap a la capital de comarca per tal d’acudir a les llars d’infants, a les 
escoles de primària i als instituts de secundària.  
 
Actualment el Departament d’Ensenyament aporta el finançament necessari per al transport 
escolar gratuït dels alumnes d’ensenyament obligatori, que a través dels Consells Comarcals, que 
són els qui ho gestionen, s’organitzen les diferents línies de transport per a cada comarca.  
 
Ara bé,  hi ha alumnes que necessàriament, i sense cap altre tipus d’alternativa han de desplaçar-
se diàriament, i en alguns casos més de 40 Km, per acudir a les aules dels instituts per tal de 
continuar la seva formació de secundària: batxillerat o Formació Professional, que no disposen de 
transport gratuït,  i fins i tot en alguns casos, ni tants sols disposen de la possibilitat d’utilitzar el 
transport públic,  ja que el servei del transport no va coordinat amb els horaris d’aquests centres, o 
fins i tot és inexistent.    
 
Tenint en compte que el futur de les nostres comarques de muntanya passa per assegurar un 
capital humà amb una bona formació, molt necessària per garantir en el propi territori persones 
qualificades que aportin valor afegit al desenvolupament de les nostres comarques, és 
indispensable que des de les institucions intentem garantir tots els mitjans possibles per facilitar a 
aquestes persones l’accés a l’educació. 
 



És per això que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 

1. Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que augmenti l’actual 
dotació destinada a transport escolar per tal de cobrir les demandes d’alumnes que han de 
desplaçar-se per tal de poder cursar l’ensenyament no obligatori: Batxillerat i Mòduls de 
Formació professional. 

 
2. Fer arribar aquest acord, al Conseller d’Educació, al representant territorial d’Educació a 

l’Alt Pirineu, als portaveus de tots els grups representats al Parlament de Catalunya, als 
presidents dels Consells Comarcal de l’Alt Pirineu i als ajuntaments de tots els municipis de 
la comarca de l’Alt Urgell. 

 

 
16. MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A LA 
REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L'AEROPORT DE LA SEU D 'URGELL DELS GRUPS CIU 
I ERC. 
 
El president dona al Sr. Ramon Fierro  per a la presentació de la moció. 
 
El Sr. Ramon Fierro posa de manifest que parlarà com a conseller comarcal i no com alcalde de 
Montferrer i Castellbó, que també ho és, ja que com a alcalde potser diria, a més, altres coses. En 
primer lloc recorda que l’any 2001 es va presentar una moció en el sentit de demanar l’aeroport en 
què tots els grups van votar-hi a favor, i en relació a aquest fer reflexiona sobre el fet que aquesta 
demanda no es pot dur a terme a qualsevol preu sinó que s’ha de fer d’acord amb la gent de la 
comarca. Recorda també que la Comissió d’Urbanisme de Lleida va aprovar ja el Pla Especial per 
la Delimitació del Sòl dels municipis afectats per l’Aeroport. 
 
El gener del 2008 es va aprovar inicialment i en el termini d’exposició pública s’han presentat 21 
al·legacions, entre elles les dels ajuntaments de Montferrer i Castellbò i de Ribera de l’Urgellet i les 
del propi Consell Comarcal, que no s’han contestat, havent-se passat directament a l’aprovació 
provisional. Està segur que el tràmit ha respectat la legalitat però creu que es podrien haver 
contestat les al·legacions. Explica que un cop s’elevi al Conseller de Política Territorial per a 
l’aprovació definitiva s’entén que les al·legacions no son estimades. Explica que els informes 
demanats de Medi Ambient, d’Agricultura i de Cultura no s’han fet i que els que consten son els de 
l’ACA i el de la DG d’Arquitectura i Paisatge i que son favorables. 
 
Posa de relleu altre cop que els ajuntaments i els al·legants no han pogut opinar sobre el Pla 
Especial ni sobre la seva coherència o aplicació al territori. Vol recordar que després d’aquesta 
aprovació vindrà el Pla Director i que aquest podria preveure alguna actuació que fes inservible el 
Pla Especial per la qual cosa creu que l’ordre en què s’han fet les coses no és coherent. En aquest 
sentit recorda que simultàniament els ajuntaments de Montferrer i Castellbò i de Ribera de 
l’Urgellet estan redactat el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) i per tant s’hauria 
d’haver treballat mes junts. Manifesta que no han tingut notícies per part de cap càrrec del DPTOP 
sobre el PE de Delimitació de l’aeroporrt.  
 
Saben que la plataforma de veïns d’Adrall ha demanat al conseller i que el Conseller ha dit que era 
una petició dels alcaldes. Vol deixar clar que els alcaldes han demanat entrevista amb el Conseller 
i aquest els va derivar al Director General de Ports i Transports, Sr. Oriol Balaguer, qui es va 
comprometre  fer una reunió abans que no s’ha fet. Tot això li fa pensar que l’actuació està 
encarada a passar per alt al territori. A continuació passa a llegir la moció i demana el vot a favor 
de tothom. 
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Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i agraeix l’explicació i la compartaeix en 
quasi tot i en concret pel que fa al fet que s’havia d’haver donat més i millor informació i si calia 
perdre un temps s’havia d’haver fet doncs potser es vol anar molt ràpid i es perden detalls i per tant 
està da’cord en el fet que es vulgui més informació perquè al Pirineu s’està fent i es farà molta 
inversió. Posa de relleu que el grup d’ERC que firma la moció també està al Govern de la 
Generalitat. Diu que el Pla Director per llei s’ha de fer i que la lògica fa pensar que potser s’hauria 
d’haver fet al revés. Tenint en compte que el president del Consell és membres de la Comissió 
d‘Urbanisme de Lleida ell pot saber el que allà es va dir. Proposa que s’inclogui el punt primer amb 
el segon de la proposta de moció. 
 
El Sr. Ramon Fierro insisteix en el fet que el Pla director s’havia de fer primer perquè segon sigui 
aquest el Pla Especial podria ser diferent. Explica a més que amb la Delimitació del Pla Especial 
s’estan incloent terrenys que no son comprats per la Generalitat i per tant s’haurien d’expropiar, ja 
que s’inclouen  partides per allargar la pista. Per altre banda explica que els moviments de terres 
previstos a treure son de 10.000.000 de metre cúbics més 500.000 metres cúbics que s’hauran de 
portar de fora i que fet el càlcul aproximat en nombre de camions representaria 53.000 camions en 
un any que serien més de 200 camions al dia. Recorda que altres vegades des del Departament 
de Medi Ambient s’ha donat un tractament diferent al tema de les terres.  
 
Pel que fa al tema de l’Aigua informa que la previsió que hi ha per l’aeroport sembla que es 
necessitaran 68.000 metres cúbics d’aigua i que precisament aquests municipis no en van sobrats 
i fa una reflexió sobre el fet que entre unes coses i les altres dona la impressió que s’està 
començant la casa per la teulada. 
 
Es proposa un redactat que modifica la redacció inicial de la moció en el sentit d’incorporar la 
petició de redacció del pla director al mateix punt de la petició de més informació, el qual és 
consensuat per tots. 
 

 Núm. exp. PRS 2008/25 
 
ACORD 

 
MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE C ATALUNYA A LA REDACCIÓ 
DEL PLA DIRECTOR DE L’AEROPORT DE LA SEU D’URGELL 
 
Els Grups Comarcals de CiU i d’ERC, d’acord a allò que estableix el Reglament Orgànic Comarcal 
presenta la següent moció per a ser posada a votació en el proper plenari del Consell Comarcal: 
Moció 
 
Atès que el futur aeroport Pirineus-Andorra, conegut també com l’aeroport de la Seu i situat als 
termes municipals de Ribera d’Urgellet i Montferrer-Castellbò,  està actualment classificat, encara, 
tant en el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran com en Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de 
Catalunya 2007-2012, aprovat el desembre del 2007, com un aeròdrom d’aviació general. 
 



Aquesta infraestructura de comunicacions ha estat protagonista de nombroses negociacions i 
propostes des de fa ja una pila d’anys, però malauradament poques han estat transformades i 
plasmades en realitats.  
 
Al maig del 2007, el Govern, complint una ressolució del Parlament de Catalunya, tancava les 
negociacions amb la família propietària i adquiria els terrenys actuals per 8 milions d’euros. En 
aquells moments el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques anunciava que l’adquisició 
dels terrenys se sumava a l’impuls que el Departament estava donant al Pla especial, al Pla de 
viabilitat i als informes ambientals necessaris per fer realitat el més aviat possible aquesta nova 
infraestructura. 
 
El dia 26 de setembre d’enguany,  la Comissió territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar “el pla 
Especial per a la delimitació de sòl de l’àmbit del futur aeroport de la Seu d’Urgell”. Un document 
redactat l’any 2006, i aprovat inicialment per aquesta mateixa comissió, el passat mes de gener. 
Fent ús del tràmit d’audiència, els dos ajuntaments afectats: Montferrer-Castellbò i Ribera 
d’Urgellet van presentar un seguit d’observacions al pla especial, on també, el Consell Comarcal 
s’hi va manifestar en la mateixa direcció que els ajuntaments. Les al·legacions van anar en la línia 
d’evitar l’aprovació inicial del pla especial fins que no s’haguessin presentat els estudis de viabilitat 
tècnica i econòmica, així com els informes ambientals necessaris, i finalment el pla director de 
l’aeroport.  
 
Els veïns, empreses, particulars i institucions de la nostra comarca veiem amb preocupació la 
manca d’un full de ruta, i sobretot, el desconeixement de quines seran les característiques d’aquest 
futur aeroport i com afectarà a la vida quotidiana dels alturgellencs, l’aposta per les comunicacions 
és clara, però no a qualsevol preu. 
 
Fa anys que des del territori sentim parlar del futur aeroport, amb certa incredulitat hem intentat 
imaginar aquest projecte ja que la informació que el territori ha pogut obtenir ha estat realment 
escassa, per no dir inexistent. Vam creure, quan el conseller assegurava que el DPTOP estava 
redactant el Pla de viabilitat de l’aeroport, que es preveia que estigués a punt pel mateix 2007 i 
l’Incasol preparava un primer informe de sostenibilitat ambiental, que properament tindríem 
aquesta documentació sobre la taula. A dia d’avui seguim sense conéixer les característiques 
d’aquest projecte.  
 
L’aprovació el passat 26 de setembre “del pla Especial per a la delimitació de sòl de l’àmbit del 
futur aeroport de la Seu d’Urgell”, ha despertat sobre el territori una greu preocupació al veure que 
el Govern del nostre país actua d’esquenes al territori, tira endavant sense posar en coneixement, 
almenys als ajuntaments, però tampoc a les altres administracions i molt menys als veïns, tota la 
informació que fa referència a un projecte tant important com és aquesta infraestructura aèrea. I 
és, a més a més, a través dels mitjans de comunicació que deduïm què deurà passar amb el 
nostre territori. 
 
És per tot això que : 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell acorda per unanimitat dels membres presents, acorda 
 

1. Demanar al Govern de Catalunya, i concretament al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques,  que trameti, tota la informació i documentació existent fins al dia d’avui, 
en el plaç de dos mesos, a totes les administracions locals implicades del territori 
(Ajuntaments de Montferrer-Castellbò, Ribera d’Urgellet i La Seu d’Urgell, i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell) i  que elabori el Pla Director per a l’aeroport de la Seu d’Urgell i el 
trameti a les administracions esmentades un cop redactat. 
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2. Exhortar al Govern de Catalunya que totes les decisions relacionades amb la reobertura 

d’aquesta infraestructura aèrea, es prenguin atenent les necessitats i voluntats del territori, i 
sempre mantenint a les institucions més representatives del territori, i alhora més 
directament implicades, (Ajuntaments de Montferrer-Castellbò, Ribera d’Urgellet i La Seu 
d’Urgell, i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell)  totalment informades.  

 
3. Fer extensiu aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de 

Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, als representats territorials del Govern i 
del Departament de PTOP a l’Alt Pirineu, als portaveus dels grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, als Presidents dels Consells Comarcals de l’Alt Pirineu, als 
ajuntaments de les capitals de comarca de l’Alt Pirineu i als ajuntaments de Ribera 
d’Urgellet, Montferrer-Castellbò i la Seu d’Urgell. 

 
 
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. 80 al 99 de 2008, compresos entre els dies 1 d’agost i la data d'avui. 
• Resolucions:  núm. 44 a la 50 de 2008, compreses entre els dies 1 d’agost i la data d'avui. 

 
 
18. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president, en primer lloc, informa que s’han rebut els llibres pels consellers comarcals que 
recullen les ponència de la Universitat Catalana d’Estiu i es fa el seu lliurament. 
 
En segon lloc informa que el curs per adreçat a electes locals sobre la Llei d’Hisendes Locals ser 
farà els dies 12 i 13 de desembre. 
 
Per últim informa que el nou vehicle de transport social adpatat ja s’ha poguit retolar i arribarà en 
pocs dies. 
 
 
19. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Obre el torn d’alcaldes presents i no demana ningú la paraula. 
 
20. PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Pellicer, com a consellera comarcal de joventut, convida a tots els consellers a la 
inauguració de l’Oficina d’Emancipació Jove que tindrà lloc el dia 24 d’octubre a les 5 h. de la tarda 
coincident amb la Trobada nacional de polítiques de joventut que es farà dels dies 23 al 25 



d’octubre a la Seu i a la qual ja hi ha 300 inscrits. Esperona als consellers a fer extensiu als 
regidors responsables de joventuts dels seus ajuntaments la invitació i al fet de què fora molt 
interessant que s’inscriguessin a la Trobada. 
 
La Sra. Mireia Pellicer, com a regidora de la l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, convida als presents a 
la Fira de Sant Ermengol que tindrà lloc el cap de setmana del 18 i 19 d’octubre. 
 
Pren la paraula el Sr. Benito Fité, i com alcalde de Coll de Nargó, convida tots els presents a la 
Fira 14 ena. Fira del Rovelló. 
 
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 
 


