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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2008/8 
Caràcter: Extraordinari 
Data: dijous, 13 de novembre de 2008 
Durada: de les  20.05  a les 20.45  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 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vice-president tercer 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
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. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
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: 
 
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sra. Patrícia Lanau Morales, consellera 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il·lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 
 



 
 

S’incorporen durant la sessió: 

Marc Porta Fàbrega 
 
Ordre del dia  
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

1. Aprovació provisional del Pla Comarcal de Muntanya 2008-2012. 
2. Informe sobre la Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Promoció d'Esquí Nòrdic. 
3. Informe sobre la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet. 
4. Sol·licitud a l'ACA per a ser administració actuant de l'EDAR de Montferrer 2009. 
5. Declaració de compatibilitat per a l'exercici lliberal de la professió de psicòloga de la Sra. Anna 

Pujol Ruf. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

 
1. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA COMARCAL DE MUNTAN YA 2008-2012. 

  
El president presenta la proposta d’aprovació provisional i explica el procés d’aprovació, que arrenca de 
l’enquesta pública de l’any 2006, felicitant-se del procés que, tot i que s’ha allargat una mica en el 
temps, ha permès que tothom podés dir-hi la seva. A continuació passa la paraula al gerent per a 
l’exposició concreta de la proposta. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica punt per punt les al·legacions presentades per ajuntaments i que es 
proposa que siguin estimades classificades per programes. A continuació exposa les al·legacions que 
s’incorporen pel mateix Consell Comarcal i que han estat debatudes en les comissions informatives i al 
Consell d’Alcaldes. 
 
Un  cop acabada l’explicació, pren la paraula el Sr. Ordeig qui fa una reflexió genèrica sobre el procés 
començat fa cinc mesos. Entenent que és molt important i que valia la pena parlar-ne amb calma en les 
reunions del Consell d’Alcaldes i de les comissions informatives. Posa de relleu el fet que vingués un 
representant de la DG d’Arquitectura i Paisatge per explicar-ho i que, tot i que potser va ser una sessió 
una mica teòrica, va anar bé per saber els objectius dels plans. Manifesta que recolzaran les 
al·legacions presentades tot i petites incoherències. Han trobat que es va demanar als ajuntaments que 
presentessin les al·legacions valorades econòmicament o amb memòria valida però no s’han adjuntat 
justificacions ni previsions econòmiques, i tot això ajudaria a què tingués més pes l’al·legació concreta. 
També troben a faltar la valoració econòmica de les al·legacions del propi Consell, si bé, en 
al·legacions del tipus de demanda de sòl industrial potser el Consell hauria de fer un Pla Comarcal de 
sòl industrial, així com, per temes de cultura i altres. En resum però, manifesta que estan contents amb 
el resultat tot i que la conjuntura econòmica potser farà que no es puguin acceptar totes. Tot i així, creu 
que va bé per centrar-se i perquè la Generalitat, de cara a futurs programes, tingui per escrit les 
necessitats de la comarca i dels municipis. Afegeix com a matís, més enllà dels formulismes 
administratius, que creu que hi hauria d’haver una part de tàctica per intentar que no retallin res, fent 
esment que la quantitat d’al·legacions demostra que hi ha moltes necessitats i estan disposats a ajudar 
amb la DG corresponent i amb el mateix Conseller, si bé el Plans Comarcals de Muntanya ja es van fer 
per resoldre infraestructures de muntanya i son importants. 
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El president agraeix la predisposició de tothom en la tasca de seguiment del procediment per a 
l’aprovació provisional del Pla Comarcal de Muntanya i concreta que, a partir d’ara, segur que anirà bé 
tenir un comissió de treball pel seu seguiment. Expressa que des del mes de maig fins avui ha tingut 
lloc un procés que, tot i que potser s’ha allargat una mica més del compte, s’ha de dir que com que el 
Consell Executiu de la Generalitat ho preveu aprovar com un document conjunt de totes les comarques 
de Muntanya, caldrà esperar que es faci l’aprovació provisional per part de tots els Consells Comarcals 
afectats i el nostre no és ni de lluny dels últims, doncs moltes comarques encara no ho han aprovat 
provisionalment. El president agraeix especialment la participació dels ajuntaments, dels consellers i 
dels tècnics de la corporació i posa de relleu que el fet que s’aprovi per unanimitat és molt important. A 
partir d’ara esperona a què la velocitat per l’aplicació del Pla Comarcal de Muntanya sigui una velocitat 
de creuer alta i que, tot i la crisi, no hi hagi retallades econòmiques. 
 

 
Núm. exp. PRS 2008/15 

Projecte Pla Comarcal de Muntanya 2008-2012 
 
 

En data 6 d’abril de 2006 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l'enquesta pública realitzada per tal de 
promoure la participació i recollir les demandes, expectatives i suggeriments dels diversos agents 
socioeconòmics i institucionals de la comarca de cara a l'elaboració del Pla Comarcal de Muntanya 
2001-2005, i va acordar adreçar-se al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per tal que 
aquest procedís a la redacció del Pla. 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va trametre al Consell Comarcal el Projecte del 
Pla Comarcal de Muntanya de l'Alt Urgell, el qual fou aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal 
de 29 de maig d’enguany i sotmès a informació pública durant el termini de dos mesos, mitjançant 
publicació al taulell d’anuncis, al BOP 84, de 14 de juny, i el DOGC 5152, de 13 de juny d’enguany. 
 
Durant el termini d'exposició pública s'han rebut al·legacions i suggeriments per part de diversos 
ajuntaments de la comarca.  
 
El propi Consell Comarcal, fruït de l'anàlisi detallada del document, ha plantejat la incorporació de certes 
inversions com a al·legació a estimar, i han estat informades per la Comissió de Governació, Finances i 
Cooperació municipal dels dies 23 i 30 d’octubre i de l’11 de novembre. 
 
D’acord amb l’article 7.4 de la Llei 2/1983, d’alta muntanya, i amb l'article 10.1 del Decret 84/1984, de 
16 de març, sobre desplegament de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, que regula el procediment 
d'aprovació dels plans comarcals de muntanya. 
 
Per unanimitat dels membres 16 presents s’acorda, 
 
Primer.  Estimar les al·legacions presentades següents : 
 
PROGRAMA A:  ACTUACIONS DE DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMEN T I SUPORT A 
L’ACTIVITAT. 
 
A-01 Gestió forestal. 



• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó: Arranjament de la xarxa viària forestal 
del municipi de Coll de Nargó. 

 
A-02 Espais naturals. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Alàs i Cerc: Rehabilitació de la Casa En Coll. 
• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell: Creació a la Seu d'un centre 

d'informació sobre els parcs del Cadí Moixeró i de l'Alt Pirineu; millora dels accessos i 
senyalització al Parc Natural del Cadí Moixeró per la Comarca de  l'Alt Urgell. 
Cal la posada en servei de la Casa d’en Coll.  
Són necessàries inversions a la vessant de l'Alt Urgell del Parc Natural de l'Alt Pirineu. 

 
A-03 Millora de regadius. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell: Modernització del marge esquerre 
del riu Segre. 

 
A-04 Sòl d’activitats econòmiques. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell: Nou polígon industrial de la Seu 
d'Urgell a Castellciutat. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó: Zona industrial “Els Plans”, de 
superfície 123.348 m2. 

 
A-06 Condicionament i millora general de la xarxa v iària. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols: 
Que es contempli l’arranjament de la pista forestal que transcorre en el municipi de La Vansa i Fórnols i 
Fígols i Alinyà, concretament el tram des d’Ossera (municipi de la Vansa i Fórnols) amb el de l’Alzina 
(Fígols i Alinyà). 
Arranjament de la carretera entre Montant de Tost (Ribera d’Urgellet) amb Sorribes de la Vansa (La 
Vansa i Fórnols). 
 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cabó: 
Que es realitzin actuacions en: la carretera d’accés de Cabó al Boumort, la carretera d’accés de Cabó 
al Cap de la Vall, la carretera d’accés a Senyús i millora de l’accés de la carretera d’Organyà a Cabó.  
 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Fígols i Alinyà: 
Millora integral de la carretera C-14 segons l’opció proposada conjuntament pels ajuntaments 
d’Organyà, Oliana, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà i Cabó al seu pas per aquests termes municipals. 
 
Que s’inclogui la millora integral de la carretera local L-401 des del pont d’Espia al Solsonès. 
 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Oliana: Remodelació total del tram de la C-14 (Oliana 
– Bassella), 5Km.  

 
• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  Condicionament i millora de la C-14, 

tram: Montant de Tost - Adrall. 
 
A 07 - Conservació, manteniment i actuacions locals  a la xarxa viària   

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Montferrer-Castellbó: 
No es contempla el traspàs a l’Administració superior (sia a Generalitat de Catalunya o a Diputació de 
Lleida) de les vies d’accés de titularitat municipal als nuclis de població i del que aquest Ajuntament en 
disposa de prop de 100 Km. [ ] en data 27 d’abril de 1990, per escrit de la Direcció General de 
Carreteres ja es comunicava a aquest Ajuntament la previsió en el moment de desenvolupament del 
Pla de Carreteres. [ ] les despeses que ocasionen són insuportables per un municipi de muntanya amb 
24 nuclis i 1200 habitants, que exigeix fortes inversions en manteniment per tal de garantir la 
transitabilitat tot l’any. 
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De tot això se’n desprèn que és important la seva inclusió per assegurar la viabilitat dels accessos als 
nuclis d’habitants i a l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm. 
 
A-09 Xarxa de camins rurals. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cava: Cal sol·licitar les millores dels accessos als 
nuclis de població d’Ansovell i el Querforadat. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó: Arranjament del camí d’accès a 
Montanissell des de Coll de Nargó 

 
A-10 Millora de serveis de transport públic comarca l 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Arsèguel: 
Transport públic, es troba als programes B del Departament de Política Territorial i Obres Públiques la 
dotació per ampliació del servei de transport a la demanada que facilita la comunicació dels pobles de 
muntanya. Alhora es troba a faltar transport públic des de la comarca de l’Alt Urgell cap a Girona. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cabó: 
Transport públic: es troba als programes B del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la 
dotació per ampliació del servei de transport a la demanada que facilita la comunicació dels pobles de 
muntanya. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols: 
Transport públic, es troba als programes B del Departament de Política Territorial i Obres Públiques la 
dotació per ampliació del servei de transport a la demanada que facilita la comunicació dels pobles de 
muntanya. Alhora es troba a faltar transport públic des de la comarca de l’Alt Urgell cap a Girona.  
 
A-11 Millora de les infrastructures ferroviàries. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
Estudis de viabilitat i projectes per a la connexió ferroviària entre la Seu i Andorra i entre la Seu, 
Barcelona o Lleida. 
 
A-12 Millores de telecomunicacions. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Alàs i Cerc: 
Cal sol·licitar la millora de les telecomunicacions a tots els nuclis. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cava: 
Cal sol·licitar les millores de les xarxes en els tres pobles del municipi, Cava, Ansovell i el Querforadat. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
Col·locació de ramal de fibra òptica per a la connexió de la Seu d'Urgell amb el troncal que connecta 
Barcelona i el Principat d'Andorra. 
Construcció d'una nova torre de telecomunicacions al Pla de les Forques. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó: 
Millora de telefonia fixa i mòbil, a tots els nuclis agrEgats, Gavarra, Sallent, Valldarques i Montanissell, i 
ampliació de la cobertura ADSL a Coll de Nargó. 
 
 
A-13 Abastament d’aigua. 
 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 
El pla només preveu una actuació concreta a Oliana. Cal una dotació genèrica per actuacions en les 
xarxes dels municipis, per tot el període. 



• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Alàs i Cerc: 
Cal sol·licitar la millora dels abastaments d’aigua del Ges, Lletó i Ortedó. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Arsèguel: 
S’al·lega la manca total de dotació per a la instal·lació de depuradores als pobles de muntanya. Es 
considera que almenys s’havien de recollir els escenaris previstos a l’antic PESARU. Es vol remarcar la 
importància de depurar a l’inici dels rius i les capçaleres per tal que la contaminació es vagi tractant 
quan més a prop del seu origen millor. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols: 
S’al·lega la manca total de dotació per a la instal·lació de depuradores als pobles de muntanya. Es 
considera que almenys s’havien de recollir els escenaris previstos a l’antic PESARU. Es vol remarcar la 
importància de depurar a l’inici dels rius i les capçaleres per tal que la contaminació es vagi tractant 
quan més a prop del seu origen millor. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cabó: 
S’al·lega la manca total de dotació per a la instal·lació de depuradores als pobles de muntanya. Es 
considera que almenys s’havien de recollir els escenaris previstos a l’antic PESARU. Es important la 
necessitat de depurar a l’inici dels rius i les capçaleres per tal que la contaminació es vagi tractant quan 
més a prop del seu origen millor. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò 
Nova construcció d’una planta potabilitzadora d’aigua al riu Valira. 
 
A-14 Sanejament. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 
El pla no preveu cap EDAR a l’Alt Urgell en tot el quinquenni. Cal incloure la previsió de l’EDAR 
d’Organyà, amb la dotació econòmica adient. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
Construcció de la nova EDAR i col·lectors de la Seu d'Urgell. 
 
A-15 Residus. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 
Millores dels accessos i construcció d’un magatzem a l’estació de transferència a Organyà, amb una 
dotació de 200.000 euros. 
Construcció d’una deixalleria tipus A al polígon industrial Vilansats d’Organyà, amb una dotació de 
180.000 euros. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
Retorn d'inversió a la comarca per a complir els acords sobre la gestió de runes procedents del 
Principat d'Andorra.  
 
A-16 Electrificació rural 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó: Increment de consignació 
• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Montferrer i Castllebò : Trasàs de l’emrpesa elèctrica 

de l’EMD de Castellbò. 
 
A-18 Equipaments docents. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Montferrer - Castellbó:  
No es contempla entre les actuacions programades la construcció de l’Escola CEIP ELS AGOLS-ZER 
URGELLET, per quan en data 20 de novembre de 2007 es va portar a terme la signatura de cessió dels 
terrenys de propietat municipal destinats a la construcció de l’equipament escolar, document signat pel 
Sr. Alcalde de Montferrer i Castellbó i la Directora General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
Les obres de construcció de l’escola ja disposen de la preceptiva llicència d’obres atorgada el 21 de 
desembre de 2007[ ]. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ens comunica que 
l’empresa adjudicatària o encarregada de les obres es GISA i que tenen un termini d’execució de 12 
mesos; per tant, d’aquestes dades es desprèn que existia o existeix el finançament consolidat 
corresponent. 
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Així mateix, és important la seva inclusió per la necessitat que tenim d’escolarització dels nens d’un 
municipi en forta expansió i el poder disposar d’unes instal·lacions adequades al segle XXI. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Alàs i Cerc: 
Cal sol·licitar la millora de l’escola d’Alàs. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Peramola: 
Només si contemplen quatre actuacions concretes. S’al·lega que s’inclogui l’actuació per a l’adequació 
del CEIP Sant Miquel de Peramola. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
Passar a l'anualitat 2009 la reforma del CEIP Albert Vives.  
Reforma del CEIP Castellciutat.  
Construcció nova escola d'adults de la Seu d'Urgell. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó:  
Reforma general a l’edifici de l’escola de Coll de Nargó 
Nova construcció d’un menjador escolar a Coll de Nargó 
Nova construcció d’una Llar d’infants a Coll de Nargó.  
 
A-19 Equipaments sanitaris. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 
Cal preveure la construcció d’un nou consultori local a Organyà, amb una dotació de 500.000 euros. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Arsèguel: 
Manca una línia al programa A per al Departament de Salut (SLT) que contempli la construcció d’un 
nou hospital comarcal, es del tot necessari la seva ampliació de serveis ja que la població ha de fer 
molts desplaçament per motius sanitaris i els convenis amb el país veí d’Andorra per aprofitar recursos 
no funcionen. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Peramola: 
Manca una línia al programa A per al Departament de Salut (SLT) que contempli la construcció d’un 
nou hospital comarcal, es del tot necessari la seva ampliació de serveis ja que la població ha de fer 
molts desplaçament per motius sanitaris. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cabó: 
Manca una línia al programa A per al Departament de Salut (SLT) que contempli la construcció d’un 
nou hospital comarcal, atès que es necessari la seva ampliació de serveis ja que la població ha de fer 
molts desplaçament per motius sanitaris i els convenis amb Andorra per aprofitar recursos no 
funcionen. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols: 
Manca una línia al programa A per al Departament de Salut (SLT) que contempli la construcció d’un 
nou hospital comarcal, es del tot necessari la seva ampliació de serveis ja que la població ha de fer 
molts desplaçament per motius sanitaris i els convenis amb el país veí d’Andorra per aprofitar recursos 
no funcionen. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
Posada en servei d'un nou CAP a la Seu d'Urgell. 
Obres de reforma i millores de l'Hospital de la Seu d'Urgell: quiròfans, urgències, admissions i 
radiologia. 
Redacció del Pla director del nou hospital de la Seu d'Urgell. 

• Al·legació de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò :  
 Millora del consultori local de Montferrer 
 
A-20 Equipaments assistencials 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 



Cal preveure la construcció d'un centre de dia per a gent gran a Organyà. 
• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  

Construcció de la nova residència geriàtrica i centre de dia a la Seu d'Urgell. 
 
Posada en servei del Centre d'Intervenció Especialitzada contra la violència de gènere. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó: 
Adquisició d’un local per a Centre de dia a Coll de Nargó. 
 
A 21 - Equipaments esportius   

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Peramola: 
S’al·lega que s’inclogui l’actuació per a l’adequació de la normativa dels vestidors i del sistema de 
cloració de la piscina municipal de Peramola. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Oliana:  
Es demana que s’inclogui una partida important destinada a la millora de l’àrea esportiva d’Oliana. [ ] ja 
que dels equipaments que la integren, n’hi ha alguns que per la seva antiguitat (superior als 40 anys) 
exigeixen una inversió important, estimant-se una despesa total de 2.000.000 euros. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la Seu d'Urgell:  
Augmentar la dotació de la piscina coberta de la Seu d’Urgell. 
Reforma integral del pavelló poliesportiu de la Seu d'Urgell. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó:  
Cobriment de la pista poliesportiva a Coll de Nargó. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Montferrer 
Obres d’arranjamnet, tancament i coberta del poliesportiu de Bellestar 
 
A-23 Equipaments d’emergències i seguretat. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 
Cal preveure l’arranjament i adequació del parc de bombers i del seu pati de maniobra, amb una 
dotació de 100.000 euros. 
 
A 27 - Nuclis antics   

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 
Cal preveure les obres de l’església de Santa Maria, l’estudi i la intervenció adient al campanar. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la Seu d'Urgell:  
Inversions en el marc de la Llei de Barris del nucli de Castellciutat. 
 Pla de Barris per al centre històric de la Seu d'Urgell. 
 Reforma del Carrer Major de la Seu d'Urgell. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Coll de Nargó:  
Modificació import obra programada de Sant Romà de Valldarques 
Obra nova de Millora del Barri del Cap del Roc. 

• Al·legació presentada per l’Ajutnament de Montferrer i Castellbò 
Recuperació i manteniment de les esglésies del municipi. 
 
A-28 Patrimoni cultural. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Alàs i Cerc: 
Cal sol·licitar l’arranjament de l’església de Sant Just i Pastor de Cerc. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cava: 
Cal sol·licitar l’arranjament de l’església del Querforadat 
.Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Oliana: 
Arranjament de l’església de Santa Eulàlia de les Anobes. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Arsèguel: 
Quant al patrimoni cultural arquitectònic i arqueològic, només hi ha dotació per l’arxiu i s’anomenen uns 
quantes esglésies concretes per fer-hi actuacions. S’al·lega que la dotació és insuficient i un manca un 
programa que permeti recuperar i el patrimoni arquitectònic i arqueològic i que pugui incloure tots els 
municipis com a inversions. 
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• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols: 
Patrimoni cultural arquitectònic i arqueològic: només hi ha dotació per l’arxiu i s’anomenen uns quantes 
esglésies concretes per fer-hi actuacions. S’al·lega que la dotació és insuficient i un manca un 
programa que permeti recuperar i el patrimoni arquitectònic i arqueològic i que pugui incloure tots els 
municipis com a inversions. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cabó: 
Patrimoni cultural arquitectònic i arqueològic: només hi ha dotació per l’arxiu i s’anomenen uns quantes 
esglésies concretes per fer-hi actuacions. S’al·lega que la dotació és insuficient i un manca un 
programa que permeti recuperar i el patrimoni arquitectònic i arqueològic i que pugui incloure tots els 
municipis com a inversions. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Peramola: 
Patrimoni cultural arquitectònic i arqueològic: només hi ha dotació per l’arxiu i s’anomenen uns quantes 
esglésies concretes per fer-hi actuacions.  
S’al·lega que la dotació és insuficient i un manca un programa que permeti recuperar i el patrimoni 
arquitectònic i arqueològic i que pugui incloure tots els municipis com a inversions. Caldria incloure 
l’església de Sant Salvador del Corb (temple construït segons les directrius estilístiques del romànic 
llombard aplicades a un edifici de petitíssimes dimensions) i el Pont medieval de la Font de la Vila. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Arsèguel: 
Manca una línia als programes B del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (CMC) que doti 
els ens locals de subvencions i programes d’ajuts clars per al funcionament i dinamització de les 
iniciatives culturals locals, tant per la programació d’actes als petits municipis 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Peramola: 
Manca una línia als programes B del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (CMC) que doti 
els ens locals de subvencions i programes d’ajuts clars per al funcionament i dinamització de les 
iniciatives culturals locals, tant per la programació d’actes als petits municipis 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cabó: 
Manca una línia als programes B del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (CMC) que doti 
els ens locals de subvencions i programes d’ajuts clars per al funcionament i dinamització de les 
iniciatives culturals locals i de la programació d’actes als petits municipis. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols: 
Manca una línia als programes B del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (CMC) que doti 
els ens locals de subvencions i programes d’ajuts clars per al funcionament i dinamització de les 
iniciatives culturals locals, tant per la programació d’actes als petits municipis 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
No es contempla cap programa per als equipaments culturals, en el qual s'hi inclouria la construcció del 
nou teatre / sala de congressos. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò 
Condicionament i restauració de l’església de la Trobada 
Manca una línia del Departament que doti de programes per al funcionament i dinamització d’iniciatives 
culturals locals per a la programació d’actes als petits municipis. 
 
INFRASTRUCTURES AEROPORTUÀRIES: 
 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
No es contempla cap programa de comunicacions aèries: estudis tècnics, de gestió i d'impacte 
ambiental previs a l'obertura de l'aeroport.  
 
 



PROGRAMA B : ACTUACIONS D’AMPLIACIÓ DE SERVEIS DE PROMOCIÓ LOC AL 
 
B-01 Programa de millora del patrimoni natural  

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cava: 
Cal sol·licitar l’increment de dotació econòmica per fer inventaris de patrimoni natural i l’arranjament de 
sender i senyalització. 
 
B-04 Programa de planificació turística. (IUE) 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Arsèguel: 
Tot i que hi ha línies als programes B del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses (IUE) que 
doten programes adreçats a inversions per promoció del turisme es troba a falta dues coses: 
a) que s’indiqui la seva dotació i, 
b)que s’instrumentin programes específics per senderisme, senyalització, instal·lació de plafons 
informatius per nuclis i similars que ajudarien molt als ens locals de tamany mitjà i petit a fomentar el 
turisme. Alhora es troba a faltar programes que fomentin accions de promoció coordinada per municipis 
més petits i que es podrien coordinar des dels consells comarcals amb més dotació. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cabó: 
Dins dels programes adreçats a inversions per promoció de turisme es troben a faltar diverses 
qüestions: 
. que s’indiqui la seva dotació i, 
. que s’iniciïn programes específics per senderisme, senyalització, instal·lació de plafons informatius per 
nuclis i similars que ajudarien molt als ens locals de tamany mitjà i petit a fomentar el turisme.  
. manquen programes que fomentin accions de promoció coordinada per municipis més petits i que es 
podrien coordinar des dels consells comarcals amb més dotació. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de La Vansa i Fórnols: 
Tot i que hi ha línies als programes B del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses (IUE) que 
doten programes adreçats a inversions per promoció del turisme es troba a falta dues coses: 
a) que s’indiqui la seva dotació i, 
b)que s’instrumentin programes específics per senderisme, senyalització, instal·lació de plafons 
informatius per nuclis i similars que ajudarien molt als ens locals de tamany mitjà i petit a fomentar el 
turisme. Alhora es troba a faltar programes que fomentin accions de promoció coordinada per municipis 
més petits i que es podrien coordinar des dels consells comarcals amb més dotació. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Peramola: 
Tot i que hi ha línies als programes B del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses (IUE) que 
doten programes adreçats a inversions per promoció del turisme es troba a falta dues coses: 
a) que s’indiqui la seva dotació i, 
b)que s’instrumentin programes específics per senderisme, senyalització, instal·lació de plafons 
informatius per nuclis i similars que ajudarien molt als ens locals de tamany mitjà i petit a fomentar el 
turisme. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
Creació d'un centre d'acollida turística (CAT) a la Seu d'Urgell i nou pla estratègic. 
 
B-09 Programa de transport sanitari. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 
Dins de l’apartat de desplegament del transport sanitari urgent a l’Alt Urgell, cal preveure la creació 
d’una base estable a Organyà, amb una dotació mínima d’un vehicle i el personal corresponent. 
 
B-14 Programa d’implantació de serveis sanitaris es pecialitzats. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Arsèguel: 
Manca una línia als programes B del Departament de Salut que contempli l’ampliació de serveis que es 
poden prestar a la comarca amb dotació de TAC, Ressonàncies magnètiques, diàlisi i similars. Es 
valoren com a molt necessaris perquè diàriament es generen desplaçaments fora de la comarca (Lleida 
o Puigcerdà) a més dels que molta gent fa a Andorra (amb la despesa afegida que han de pagar el cost 
del servei íntegre perquè no es cobreix per la Sanitat espanyola) per evitar molèsties innecessàries a la 
gent malalta i a la gent gran. 
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• Al·legació presentada per l’Ajuntament de La Vansa i Fórnols: 
Manca una línia als programes B del Departament de Salut que contempli l’ampliació de serveis que es 
poden prestar a la comarca amb dotació de TAC, Ressonàncies magnètiques, diàlisi i similars. Es 
valoren com a molt necessaris perquè diàriament es generen desplaçaments fora de la comarca (Lleida 
o Puigcerdà) a més dels que molta gent fa a Andorra (amb la despesa afegida que han de pagar el cost 
del servei íntegre perquè no es cobreix per la Sanitat espanyola) per evitar molèsties innecessàries a la 
gent malalta i a la gent gran. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Peramola: 
Manca una línia als programes B del Departament de Salut que contempli l’ampliació de serveis que es 
poden prestar a la comarca amb dotació de TAC, Ressonàncies magnètiques, diàlisi i similars. Es 
valoren com a molt necessaris perquè diàriament es generen desplaçaments fora de la comarca 
(Lleida). També caldria que al CAP d’Oliana es podés prestar el servei de Raigs X, per evitar que la 
gent malalta i la gent gran, s’hagués de desplaçar a La Seu d’Urgell, per fer-se aquesta prova. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cabó: 
Manca una línia als programes B del Departament de Salut que contempli l’ampliació de serveis que es 
poden prestar a la comarca amb dotació de TAC, Ressonàncies magnètiques, diàlisi i similars. Són 
necessaris ja que actualment les persones de la comarca s’han de traslladar a altres indrets per 
aquestes qüestions mèdiques. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
Implantació d'un servei de TAC i d'un servei de diàlisi al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 
 
B- Altres 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Arsèguel: 
Manca una línia als programes B del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses (IUE) que doti 
programes adreçats a inversions, sobretot petita i mitjana empresa, pel foment del seu 
desenvolupament en àrees desfavorides com les àrees de muntanya. Aquesta línies es consideren molt 
importants a l’Alt Urgell pel fet que la “competència” del país veí d’Andorra molts cops dificulta la 
implantació d’iniciatives econòmiques a l’Alt Urgell. Tot i ser una comarca amb baix nivell d’atur, els 
pobles petits tenen dificultats per implantar-s’hi iniciatives comercials i empresarials i necessiten d’ajut 
per al seu desenvolupament. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de La Vansa i Fórnols: 
Manca una línia als programes B del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses (IUE) que doti 
programes adreçats a inversions, sobretot petita i mitjana empresa, pel foment del seu 
desenvolupament en àrees desfavorides com les àrees de muntanya. Aquesta línies es consideren molt 
importants a l’Alt Urgell pel fet que la “competència” del país veí d’Andorra molts cops dificulta la 
implantació d’iniciatives econòmiques a l’Alt Urgell. Tot i ser una comarca amb baix nivell d’atur, els 
pobles petits tenen dificultats per implantar-s’hi iniciatives comercials i empresarials i necessiten d’ajut 
per al seu desenvolupament. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Peramola: 
Manca una línia als programes B del Departament d’Innovació, Universitats i Empreses (IUE) que doti 
programes adreçats a inversions, sobretot petita i mitjana empresa, pel foment del seu 
desenvolupament en àrees desfavorides com les àrees de muntanya. Tot i ser una comarca amb baix 
nivell d’atur, els pobles petits tenen dificultats per implantar-s’hi iniciatives comercials i empresarials i 
necessiten d’ajut per al seu desenvolupament. 
 
 
PROGRAMA C: ACTUACIONS ESPECÍFIQUES DE MUNTANYA DE LA DG D’AR QUITECTURA I 
PAISATGE 



 
C-01 Programa de dinamització territorial. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Organyà: 
Cal preveure la construcció d'una llar d’infants a Organyà. 
 
 
C-02 Xarxa de millora veïnal i rural. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Alàs i Cerc: 
Cal sol·licitar la millora dels accessos als nuclis de població i pavimentació de carrers. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Cava: 
Cal sol·licitar la creació d’un programa de manteniment de carreteres i camins rurals. 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament d’Oliana: 
Es demana la inclusió de finançament destinat al nucli de les Anobes: per a la millora de l’accés i per a 
l’església de Santa Eulàlia. En aquest sentit, amb la construcció de l’embassament d’Oliana el nucli de 
les Anobes (TM d’Oliana) va quedar totalment incomunicat, convertint el que era un accés directe en un 
camí d’uns 16 Km, estret, corbat, perillós i amb molts desnivells. 
Altrament, l’església de Santa Eulàlia de les Anobes està declarada BCIL (bé d’interès local) però 
també està en molt mal estat [ ] i és intenció de l’Ajuntament esmerçar-hi els recursos que siguin al seu 
abast per tal que no acabi sent un munt de runa. 
 
PROGRAMA D : GRANS EIXOS DE COMUNICACIÓ INTERTERRITORIAL  
 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de la  Seu d'Urgell:  
La dotació de la variant N-260 és molt inferior a la prevista en l'estudi informatiu (126M €) 

• Al·legació presentada per l’Ajuntament de Montferrer-Castellbó:  
La dotació de les obres tant a la variant de la Seu d'Urgell com al tram Adrall-Canturri de N-260 és molt 
inferior a la prevista en l'estudi informatiu (170/30M €) 
 
 
Segon.  Estimar les al·legacions i suggeriments recollits a la Comissió de Governació i Finances 
presentats pels grups polítics comarcals. 
 
PROGRAMA A  : ACTUACIONS DE DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURA, EQUIPAM ENT I SUPORT A 
L’ACTIVITAT 
 
A.1 Gestió forestal.  
 Impulsar d'una planta de biomasa forestal a la comarca 
 Programes de protecció del paisatge promovent neteja de boscos, gestió de residus forestals, 
recuperació d'espais degradats, conservació de prats i pastures, regulació de les Agendes 21, 
manteniment de la ramaderia extensiva 
 
A.2 Espais naturals  
Incrementar d'inversions per tal de dinamitzar la presència dels dos Parcs Naturals a l'Alt Urgell  
 
A.3 Millora de regadius. 
 Pla d'ajuts a l'agricultura i la ramaderia, millora de la competitivitat, foment de conreus alternatius 
Establir mesures de protecció dels drets de producció (quotes lleteres) i dret de prima per tal de 
mantenir la capacitat productiva de les zones de muntanya 
Manteniment de l'activitat agrària com a principal gestor del paisatge, conservació i recuperació del 
patrimoni rural 
 
A.4 Sòl d’activitats econòmiques. 
Pla de creació de nou sòl industrial a diferents municipis de la comarca 
 
A.6 Condicionament i millora general de la xarxa vi ària 
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Millora integral de la carretera C-14, tram Coll de Nargó – Adrall 
Pla de rotondes a diferents nuclis de població des de N-260; N-145 i C-14. 
Arranjament integral de diferents carreteres de la xarxa viària, especialment els accessos als caps de 
municipi.   
 
A.7  Programa de manteniment i millora dels accessos a nuclis de població 
 
A.9  Programa de manteniment i millora dels accessos a nuclis de població 
 
A.10 Millora dels serveis de transport públic comar cal  
Incrementar dotació del programa de transport de viatgers per tal de fomentar el transport públic 
intermunicipal i interpirinenc 
Foment del transport públic amb Lleida, AVE i amb els aeroports de Barcelona i Girona 
 
A.11 Millora d’infraestructures ferroviàries 
Redacció estudi de viabilitat de comunicació ferroviària Puigcerdà - La Seu d'Urgell i Manresa- La Seu 
d'Urgell. 
 
A.12 Millora d’infraestructures de telecomunicacion s 
Incrementar la dotació per infrastructures de telecomunicacions i facilitar el servei amb els diferents 
operadors 
Impuls de les noves tecnologies per tal de recolzar el sector empresarial (viver empreses, centre 
innovació tecnològica, xarxa de Telecentres) 
 
A.13  Abastament d’aigües 
Programa de millora d'abastament d'aigua a diferents nuclis de població 
 
A.14 Sanejament 
Pla de construcció de petites depuradores 
Construcció de la nova EDAR de Montferrer 
Programes de neteja de rius i lleres, depuració del riu Valira 
 
A.16 Electrificació 
Programa d’electrificació rural de diferents nuclis de població 
Programa de potenciació de l'ús de les energies renovables 
 
A.18 Equipament docents 
Pla d’inversions per a nous equipaments docents i millora dels existents 
 Construcció d'una cuina central per a donar cobertura als menjadors escolars 
 
A.19  Equipaments sanitaris 
Construcció d'un nou Hospital comarcal i d’un nou CAP a la Seu d’Urgell 
 
A.20  Equipaments assistencials  
Construcció d'una residència geriàtrica amb pisos assistits i places de Centre de Dia per a gent gran 
 
A.21 Equipaments esportius  
Pla de millores per a equipaments esportius a diferents municipis 
 



A.28 Actuacions sobre el patrimoni cultural 
Pla integral de conservació i millora del patrimoni cultural 
Construcció de petites biblioteques a Arsèguel, Fígols i bibliobús comarcal  
Potenciar ajuts per a infrastructura cultural a petits municipis i per a millora del patrimoni cultural 
Actuacions sobre patrimoni paleontològic, Centre paleontològic a Coll de Nargó 
 
Altres : Infraestructures aeroportuàries. 
 
No es contempla cap programa de comunicacions aèries: estudis tècnics, de gestió i d'impacte 
ambiental previs a l'obertura de l'aeroport.  
 
Adequació d'helisuperfìcies a la Seu d'Urgell, Oliana i Organyà 
 
PROGRAMA B : ACTUACIONS D’AMPLIACIO DE SERVEIS I DE PROMOCIO L OCAL 
 
B.01.  Programa de millora del patrimoni natural 
Pla integral de conservació i millora del patrimoni natural 
 
B.02 Programa de difusió d’alertes sobre riscos met eorològics 
Dotació equipament necessari per a la difusió en format gràfic de les prediccions i avisos als refugis 
d'alta muntanya 
 
B.05 Programa d’informació turística 
Pla d'ajuts per a punts d'informació turística i programes de promoció 
 
B.08 Programa de consultoris locals 
Pla de millora de consultoris municipals 
 
B.13 Programa d’atenció a la salut mental 
Places hospitalàries per ingressos d'urgència de malalts mentals 
 
B.14 Programa d’implantació de serveis sanitaris es pecialitzats 
Millora dels serveis sanitaris especialitzats (TAC, RM, diàlisis) 
 
B.15 Programa d’atenció social primària 
Compliment de la Llei de Serveis Socials (increment de professionals 5TF i 3ES) 
 
B.16 Programa d’atenció a la gent gran i a les pers ones amb discapacitat 
Club social, Centre especial de treball per a discapacitats, Servei i/o representació de Fundacions 
tutelars 
 
B.17 Programa d’atenció a la infància i a l’adolesc ència 
Centre obert a la Seu, Equip d'EAIA amb Cerdanya, Centre residencial d'acció educativa amb capacitat 
12/15 places 
 
B.19 Programa d’atenció a les famílies 
Ampliació servei d'informació i atenció a les famílies 
 
B.20 Programa d’atenció a les dones 
Creació d'un servei d'atenció especialitzada per a víctimes de violència de gènere 
 
B.21 Programa d’atenció a la joventut 
Increment dotació programes dinamització juvenil 
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ALTRES  : Establir conveni plurianual de gestió i manteniment de Refugis d'animals - Llei de protecció 
animals 
 
 
PROGRAMA C : ACTUACIONS ESPECÍFIQUES DE MUNTANYA DE LA DG D’A RQUITECTURA I 
PAISATGE 
 
C.01 Programa de dinamització territorial. 
 Increment dotació per als programes de dinamització territorial 
 
C-02 Xarxa de millora veïnal i rural.  
Increment dotació per a la millora de la xarxa veïnal i rural de camins 
 
PROGRAMA D : GRANS EIXOS DE COMUNICACIÓ INTERTERRITORIAL  
 
Desenvolupament del llac de cua del Pantà de Rialb 
 
Tercer . Aprovar provisionalment el document del Pla Comarcal de Muntanya que resulta de la 
incorporació de les al·legacions estimades, i trametre'l al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per tal que es pugui elevar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
 
2. INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA  MANCOMUNITAT DE 
PROMOCIÓ D'ESQUÍ NÒRDIC. 

Núm. exp. SEC 2008/24 
Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de Pro moció d'Esquí Nòrdic. 
 
En data 29 de setembre d’enguany s’ha rebut, per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, 
sol·licitud d’informe sobre el projecte d’estatuts de la Mancomunitat per a la Promoció de l’Esquí 
Nòrdic. 
 
Constant l’informe favorable emès per la secretaria del consell comarcal. 
 
Atès que l’article 119.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal de règim local de Catalunya, estableix que el projecte d’estatuts s’ha de 
trametre al consell comarcal o consells comarcals afectats per tal que n’emetin informe. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents: 
 
Primer.   Informar favorablement sobre el contingut del projecte d’estatuts de la Mancomunitat per 
a la Promoció de l’Esquí Nòrdic. 
 
Segon.   Trametre aquest acord i l’informe corresponent a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
3. INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA  MANCOMUNITAT 
D'ESCOMBRARIES DE L'URGELLET. 



 
S’exposa el punt per part del gerent i la secretària. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que tot i tenir alguna divergència de criteris el seu vot serà 
favorable. 
 

Núm. exp. SEC 2008/25 
Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat d'Esco mbraries de l'Urgellet. 
 
En data 29 de setembre d’enguany s’ha rebut, per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, 
sol·licitud d’informe sobre el projecte d’estatuts de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. 
 
Constant l’informe favorable emès per la secretaria del consell comarcal. 
 
Atès que l’article 119.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal de règim local de Catalunya, estableix que el projecte d’estatuts s’ha de 
trametre al consell comarcal o consells comarcals afectats per tal que n’emetin informe. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Informar favorablement sobre el contingut del projecte d’estatuts de la Mancomunitat 
d’Escombraries de l’Urgellet. 
 
Segon.  Trametre aquest acord i l’informe corresponent a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
 
4. SOL·LICITUD A L'ACA PER A SER ADMINISTRACIÓ ACTU ANT DE L'EDAR DE 
MONTFERRER 2009. 

 Núm. exp. SUB 2008/32 
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del gerent de l’ACA, de 17 de juny de 2008, amb clau d’expedient 
AF08000009. 
 
La previsió de despeses ordinàries per a l’any 2009 es preveu incrementada respecte de les de l’any 
anterior, amb un augment inicial en els capítols d’energia elèctrica, de personal, de residus sòlids, 
incloent una partida de fangs anual i el manteniment ordinari que varien entre el 2 i 20%. Les despeses 
de direcció d’explotació continuen essent un 4% de les despeses ordinàries, resultant un increment de 
les despeses ordinàries del 8,97%. Resulta així la següent proposta d'explotació per a l'any 2009:  
 

Energia elèctrica 82.214,34 
Residus sòlids 7.390,59 
Extracció de fangs 25.000,00 
Personal 71.438,46 
Manteniment ordinari 67.447,79 
Direcció d'explotació 10.139,65 
TOTAL ORDINARI 263.630,83  
Reposició, millores i Pla de desconnexió de regs 68.500,00 
TOTAL   332.130,83 

 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda : 
 
Primer.  Sol·licitar a l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a administració actuant per a 
l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2009.  



 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
Segon.   Manifestar la conformitat que aquesta subvenció sigui atorgada preferentment al Consorci 
AUGEMA, cas que aquest ho demani.  
 
Tercer.  Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 332.130,83 €, més IVA, segons el desglossament 
previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR de 
Montferrer per al 2009. 
 
Quart.  Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es complementi el pressupost assignat per l’any 
2008 amb el dèficit que es justifiqui durant el mes de gener de 2009. 
 
Cinquè. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que s’executi i es tingui en compte l’establert al 
PSARU en relació a aquesta EDAR per a la seva ampliació per poder atendre el creixement previst al 
Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de la Seu d’Urgell. 
 
 
5. DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI LL IBERAL DE LA PROFESSIÓ DE 
PSICÒLOGA DE LA SRA. ANNA PUJOL RUF. 
 
Exposa el punt el gerent. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i manifesta que el seu grup votarà a favor. Comenta que el fet que 
sigui compatible per atendre nens de 6 a 16 anys acaba de completar la oferta a nivell privat. Posa 
de relleu que si hi ha modificacions en el servei s’actuï en conseqüència i es revisi la compatibilitat. 
 
El president manifesta que així es farà. 

 
Núm. exp. PER 2008/40 

Sol·licitud declaració de compatibilitat per a l'ex ercici liberal d'una professió. 

En data 9 d’octubre d’enguany, la Sra. Anna Pujol Ruf, psicòloga, que presta els seus serveis com 
a treballadora temporal al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç a l’Alt Urgell 
(CDIAP), ha sol·licitat la compatibilitat per a l'exercici d'activitat al sector privat, i en concret, per a 
la realització de treballs a nivell psicològic i psicopedagògic a nens entre 6 i 16 anys en un despatx 
privat; així com, la docència puntual en cursets i activitats formatives diverses. 
 

Quant a l’activitat a l’Administració Pública, aquesta es concreta en l’atenció psicopedagògica i 
psicològica (estimulació global, tractament psicologopèdics...) de nens i nenes d’edats compreses 
entre 0 i 16 anys. 
 

L'article 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, estableix els supòsits pels quals es pot declarar la incompatibilitat, per 
a totes les persones incloses en l'àmbit del Reglament, per a l'exercici d'una segona activitat o un 
segon lloc de treball privat. 
 

La declaració de la comptabilitat pels supòsits d'activitats en el sector públic és competència del 
Ple (article 54.s del Decret 214/1990), i ha d'estar prèviament informat per la comissió 
corresponent. 



 

Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda, 
 

Primer.  Atorgar la compatibilitat a la Sra. Anna Pujol Ruf pel que fa referència a les activitats 
descrites en l’antecedent. 
 

Segon.  Deixar constància d’aquest acord a l’expedient de personal corresponent, i notificar-li a 
l’interessada informant-li del següent: 
 

• Que en cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada no 
pot superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, incrementada en un 
50%. 

• Que, en virtut de l’article 330 del Reglament, l’activitat professional privada no es pot 
relacionar directament amb la que es realitza en la unitat o servei públic adscrita i, per tant, 
els casos atesos en el CDIAP no es podran atendre en el despatx privat. 

 
 
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 
 


