
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2008/9 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 18 de desembre de 2008 
Durada: de les 12:05 a les 14.40  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. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Òscar Ordeig Molist, conseller 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
Sra. Patricia Lanau Morales, consellera 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
 

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Ajuntament d'Alàs i Cerc 
Il·lm. Sr. Pere Navinés Planes, Ajuntament d'Estamariu 
Il·lma. Sra. M Carme Valls Piera, Ajuntament de Josa i Tuixén 
Il·lm. Sr. Antoni  Vilaginés Vila, Ajuntament d'Oliana 



Il·lm. Sr. Josep Camps Torrens, Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
 
Excusen la seva assistència els alcaldes següents: 
Il·lm. Sr. Xavier Esteve Bach, Ajuntament de Bassella 
Il·lm. Sr. Josep Marquès Castany, Ajuntament de Cabó 
Il·lm. Sr. Joan Gispert Pallerola, Ajuntament de Cava 
Il·lm. Sr. Joan Riu Perefarré, Ajuntament de Fígols i Alinyà 
Il·lm. Sr. Antoni Fiol Colomar, Ajuntament d'Organyà 
Il·lm. Sr. Joan Pallarès Oliva, Ajuntament de Peramola 
Il·lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 
Il·lm. Sr. Antoni Capdevila Tarradellas, Ajuntament de Ribera d'Urgellet 
Il·lm. Sr. Albert Batalla Siscart, Ajuntament de la Seu d'Urgell 
Il·lm. Sr. Pere Artigues Alrich, Ajuntament de Valls de Valira 
 

S’incorporen durant la sessió: 

Ningú 
 

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

 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 
2. Ratificació Decret 112/2008 d'aprovació d'un Conveni amb el Consorci per a la Normalització 

Lingüística. 
3. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 2/2008. 
4. Aprovació del compte 2007. 
5. Inventari de béns 2007. 
6. Nomenament de representant de la corporació al Consorci Paleontologia i Entorn. 
7. Ratificació Decret 126/2008 de delegació puntual del representant de la corporació Al Consell 

Rector de l'IDAPA. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 
8. Conveni per a la creació d'una delegació de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora 

a la Seu d'Urgell. 
9. Conveni amb l'Ajuntament d'Organyà i la Mancomunitat Intermunicipal per la Gestió de Residus 

de l'Alt Urgell Meridional per la planta de transferència d'Organyà. 
10. Conveni amb PEUSA per a la torre d'Ansovell. 
11. Conveni amb l'INCASOL, l'ACA i l'Ajuntament de la Seu per a l'Horta d'en Valira. 
12. Conveni amb els ajuntaments d'Arsèguel i de Cava per a la cessió d'ús d'una màquina 

llevaneus. 
13. Conveni amb la Secretaria de Telecomunicacions per a la cessió d'espai per a les torres de 

telecomunicacions. 
14. Ratificació del Decret 118/2008 de modificació de l'acord de pròrroga del Conveni relatiu a 

l'Oficina Comarcal d'Habitatge, any 2009. 
15. Al·legacions als estudis informatius relatius a la millora i condicionament de dos traçats de la 

carretera C-14. 
16. Declaració de BCIL de l'església de Santa Llúcia d'Arcavell. 

 
COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  
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17. Ratificació del Decret 119/2008 d'aprovació de l'addenda al Conveni amb el Departament 
d'Educació de delegació de competències per al curs 2008/2009. 

18. Ratificació del Decret 127/2008 d’aprovació de pròrroga del Conveni amb l'Ajuntament de la 
Seu d'Urgell i ASPID per a la inserció sociolaboral dels discapacitats. 

19. Conveni amb ajuntaments de la comarca pel tècnic compartit de joventut 2008. 
20. Adhesió al programa "Xarxa d'Agents Locals d'Igualtat" de la Diputació de Lleida. 
21. Aprovació inicial dels estatuts del Consorci d'Atenció a les Persones. 
22. Aprovació inicial del reglament de funcionament intern del Centre d'Atenció a la Primera 

Infància de l'Alt Urgell. 
23. Creació del servei i aprovació inicial del reglament de funcionament intern del Centre Obert de 

l'Alt Urgell. 
 

24. Moció del PSC-Progrés instant l'elaboració d'un Pla Comarcal de Camins pel període 2009-
2014. 

 
Punt inclòs per urgència  

 
25. Manifest de Llavorsí contra el Projecte de Llei de Pesca Continental. 
 
26. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
27. Informes de Presidència. 
28. Torn obert de paraules als alcaldes. 
29. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova les actes de les sessions anteriors. 

 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

 
2. RATIFICACIÓ DECRET 112/2008 D'APROVACIÓ D'UN CON VENI AMB EL CONSORCI PER 

A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. 
 
En data 11 de novembre de 2008 es va dictar el Decret de presidència 112/2008 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 112/2008 

Núm. exp. CNV 2008/32 
Antecedents 
 



En data 28 d’octubre de 2008 (R.E núm. 2103) s’ha rebut, per part del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, el conveni marc entre aquest i el Consell Comarcal per al desenvolupament de programes i 
actuacions d’acolliment lingüístic, juntament amb tres actuacions per al desenvolupament d’aquest pla 
expressades en dos annexos. 
 
L’objectiu d’aquest conveni, amb una vigència inicial d’un any, és l’establiment de la coordinació 
necessària per tal de gestionar adequadament les actuacions i els recursos dirigits a millorar la 
competència comunicativa de tots els col·lectius d’immigrants que no entenen la llengua catalana, com 
a recurs bàsic de cohesió social, mitjançant el desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment 
lingüístic, entre els quals s’hi troba l’organització de cursos. 
 
L’objectiu dels dos annexos és el desenvolupament del Pla d’acolliment lingüístic de l’Alt Urgell, 
formalitzat en el conveni marc, mitjançant l’organització dels cursos d’acolliment lingüístic a Oliana, 
Organyà i Coll de Nargó que a continuació s’indiquen: 
  

CODI CURS PERÍODE DURADA ALUMES  COST 
11972CLPRM00005 Nov. – Des. 2008 20h 12 1.012,00 € 
11995CLPRM00003 Oct. – Nov. 2008 20h 20 1.552,00 € 
11997CLPRM00002 Nov. – Des. 2008 20h 15 1.012,00 € 

 
Amb la voluntat d’afavorir la comprensió de la llengua catalana, la relació comunicativa i la integració de 
les persones immigrades en el context social, lingüístic i cultural de l’Alt Urgell, i atenent les facultats 
d’aquesta presidència, per urgència 
 
HE RESOLT: 
 

Primer.  Aprovar el Conveni marc entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic. 
 

Segon.  Aprovar els dos annexos al Conveni marc, amb codi C863-19-248-08, per al desenvolupament 
de programes i actuacions d’acolliment lingüístic mitjançant l’organització de cursos d’acolliment 
lingüístic a Oliana, Organyà i Coll de Nargó. 
 

Tercer. Notificar aquesta resolució al Consorci per a la Normalització Lingüística per al seu 
coneixement i efectes. 
 

Quart. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació s’acorda per unanimitat dels membres presents. 
 
 
3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDI TS 2/2008. 
 
El Sr. Porta Colom, gerent explica el contingut de l’expedient de modificació de crèdits que es 
proposa aprovar. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia que el seu vot serà d’abstenció. Indica que 
el motiu principal del sentit del seu vot és l’increment de despeses per càrrecs electes en relació a 
altres partides com de despesa dels treballadors que no s’ha gastat tant i potser era important. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i entén que és positiu que s’incrementin els 
ingressos per subvencions i que es constati la millora de la operació de tresoreria. Pel que fa a les 
despeses per desplaçaments i assistències a càrrecs electes de 10.000,00 € entenent que la 
partida inicial ja era excessiva no hi estan gens d’acord, doncs s’0ha incrementat en un 25% del 
total de la partida. Tenint en compte alhora que les baixes es treuen de partides de personal no 
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gastades, com per exemple promoció econòmica amb la falta que faria gastar en aquests temes, 
creuen que no toca aquesta modificació i per tant el sentit del seu vot serà el d’abstenció 
 
Acord 

Núm. exp. INT 2008/55 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2008    

 
Atès que hi ha despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient,  
 
D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 a 180 del RDL 2/2004 de 5 de març, text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Per majoria amb els 10 vots a favors dels membres de CiU i d’ERC i l’abstenció dels 5 membres 
presents del PSC i 1 del PP, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar les modificacions de suplements, transferències i ampliacions amb les partides 
pressupostàries i imports més avall indicats, així com el seu finançament: 
 
Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 

1 48000 Transf.corrents entitats 3.000,00 433,221,00 
2 48000 Transf.corrents entitats 5.345,00 324,226,05 
3 45501 Generalitat. DASC. Conveni 9.000,00 324,227,19 
4 45501 Generalitat. DASC. Conveni 7.663,20 324,130,04 
5 45501 Generalitat. DASC. Conveni 6.000,00 324,160,00 
6 45501 Generalitat. DASC. Conveni 6.000,00 324,221,11 
7 45501 Generalitat. DASC. Conveni 15.000,00 324,227,09 
8 45501 Generalitat. DASC. Conveni 1.963,99 324,130,00 
9 45501 Generalitat. Educació. Conveni 8.000,00 422,226,09 
10 78000 C. Girona. Vehicle transport adaptat 33.344,66 324,624,00 
11 45501 D. Acció Social i Ciut. Conveni 2008 1.404,59 324,624,00 
12 46203 Ajuntaments. Pla educació i entorn 16.777,00 751,130,00 
13 46203 Ajuntaments. Pla educació i entorn 5.385,45 751,160,00 
14 45502 Dir. Gen. Esports. Prom. esport com. 2.340,80 751,226,21 
15 46203 Ajuntaments. Dietes desplaç. SAT 2.500,00 462,231,01 
16 45400 ACA. Explotació EDAR Montferrer 46.252,44 441,227,14 
17 45501 Activitats culturals i recreatives 26.619,76 451,226,14 
18 52000 Activitats culturals i recreatives 15.000,00 451,226,14 
19 45501 Dep. Governació. Funcion.telecentre 15.397,00 121,227,09 
20 45501 Dep.Governació. Funcion. telecentre 40.000,00 521,226,17 
21 45502 Generalitat. Medi Ambient. ENPE 11.323,35 751,226,13 
22 45502 Inst. Català de les Dones.  5.802,00 461,226,06 
23 82000 Ajut a curt termini consorcis 25.000,00 444,820,00 
24 45501 DPTOP. Transport a la demanda 32.750,00 513,470,00 

   

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT 341.869,24  

 

Núm. Partida Denominació Import alta Import baixa 
1 324,480,04 Programa transport adaptat   1.318,30 
2 121,110,00 Personal eventual   7.669,16 



3 761,227,19 Desp. corrent Taller Ocupació   3.650,00 
4 761,130,00 Desp. Personal. Promoció econòmica   11.190,00 
5 611,349,00 Interessos i altres de tresoreria   2.800,00 
6 611,130,00 Retribucions personal laboral   7.221,16 
7 521,130,00 Retribucions personal laboral   3.528,76 
8 462,120,00 Retribucions bàsiques per.funcionari   5.167,00 
9 462,121,00 Retribucions complem.per.funcionari   2.160,00 

10 324,130,07 Personal transport adaptat 318,30   
11 324,221,12 Subministraments transport adaptat 1.000,00   
12 111,231,00 Desplaçaments càrrecs electes 2.300,00   
13 111,230,00 Dietes càrrecs electes 5.369,16   
14 761,130,00 Desp. personal. Taller Ocupació 3.200,00   
15 761,160,00 Seg. Social. Taller Ocupació 450,00   
16 751,226,14 Promoció turística 6.000,00   
17 433,221,03 Combustibles i carburants 2.190,00   
18 121,160,00 Seguretat social. Ajustos 3.000,00   
19 121,231,01 Desplaçaments de personal 800,00   
20 111,226,01 Atencions protocolàries i represent. 2.000,00   
21 121,222,00 Comunicacions telefòniques 4.200,00   
22 121,225,00 Tributs 2.031,69   
23 433,221,00 Energia elèctrica 989,47   
24 121,151,00 Gratificacions del personal 10.033,19  
25 121,165,04 Millores socials 822,57   

TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 44.704,38 44.704,38 
 

 

Núm.  P. ingrès Denominació Import P. despesa 
1 75400 ACA. Reposició i millores 60.255,20 441,628,00 

   

TOTAL AMPLIACIÓ DE CRÈDITS 60.255,20  

 
Segon. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que es tinguin per 
convenient. 
 
Tercer.  Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2007. 
 
El Sr. Porta Colom, gerent, explica el contingut del compte general de l’exercici 2007, fent un 
resum del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria que hi consta. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia que el seu vot serà d’abstenció perquè els 
projectes importants del 2007, com la planta de biomassa, l’ampliació de la seu del Consell 
Comarcal, l’ampliació de la depuradora i altres no s’han executat i han passat al pressupost de 
diferents anys que al final no s’executen. Així mateix manifesta que el resultat pressupostari positiu 
s’entén però un romanent de tresoreria de 600.000,00 € no hi està d’acord. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i en primer lloc, deixant de banda la 
complexitat de les operacions de tancament d’un exercici, agraeix la col·laboració per atendre les 
demandes d’informació que ha tingut per part del gerent i del tresorer, i per extensió ho agraeix al 
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president, doncs han tingut accés a tota la informació amb còpia de tot el que han necessitat i han 
estat hores discutint sobre el contingut. A continuació fa una valoració del 2007 fent esment per 
comparació amb el romanent de l’exercici 2006 per paral·lelisme, doncs hi ha coses que es 
repeteixen i per tant estan en la mateixa situació sense avançar. 
 
Fa esment de les inversions pressupostades repetidament i que no s’han fet com les obres del 
Consell Comarcal, la planta fotovoltaica, la planta de biomassa, i també de les accions com una 
major presència del SAT als ajuntaments i l’assistència jurídica, insistint en què s’han d’anar a 
buscar recursos al Departament de Treball o on sigui per derivar tècnics cap als ajuntaments, 
enlloc de tenir dos assessors que consideren una despesa incoherent i que creuen que no toquen 
per les dimensions del Consell Comarcal. Manifesten la seva oposició a la partida de despeses per 
dietes i desplaçaments de consellers i enten que ja hi ha una estructura tècnica i no cal per tant 
tenir tantes despeses per polítics. Entenen que les administracions públiques van creixent en 
volum de despesa i potser s’hauran de replantejar alguna coses. 
 
Pel que fa al capítol 6 d’inversions i en la comparativa entre el 2006 i el 2007 resulta que el 65 % 
de la inversió inicial del 2006 no s’ha executat i el 2007 li passa en el 50 %. Al pressupost inicial 
del 2007 hi ha hagut moltes modificacions de crèdit per majors subvencions de la Generalitat i això 
és positiu, però moltes coses no es materialitzen.  
 
Vol posar sobre la taula el tema de les dietes  i compensacions doncs considera que el mètode 
actual no és “de rebut”. Es veu que d’un total de 45.000,00 € el 30 % els cobra el vice-president, i 
entenen que quan era president tenia mil històries però ara s’ha de replantejar. Manifesta que 
sense ànim de discutir més vol apel·lar a la responsabilitat dels diferents grups per tal que es 
destinin els diners on facin més falta. Proposa que es revisin les bases d’execució del pressupost  
com es va fer fa uns anys per fixar el límit de 600 € al mes en indemnitzacions per conseller, per tal 
que no passi com ara que no hi ha tiquets del dinar, i es pugui controlar millor. 
 
Pel que fa al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria que ve ja del 2006, manifesta que 
afloren coses com que no s’ha fet una bona gestió en Territorios Digitales des del 2001, doncs a 
part que no s’ha encertat la tecnologia, no s’ha parlat amb els alcaldes, ja que els objectius segur 
que serien diferents amb més telefonia mòbil, fixa i Internet i no centrar la inversió a la Seu, doncs 
s’ha gestat un milió d’euros a la Seu quan amb cent mil euros a qualsevol poble s’hagués apreciat 
més.  Amb aquests errors s’entén que estiguem a la cua de Catalunya en accés a Internet, i a més 
s’observa que al pressupost del 2008 no hi ha diners per tecnologia. Pel que fa a la inversió per la 
nova depuradora de Montferrer, que està obsoleta, ja sap que s’entra en competències de la 
Generalitat, però el president del Consell Comarcal ha d’insistir perquè es faci el més aviat 
possible, se sent per la premsa que està al caure però no arriba. Troben a faltar més suport de 
serveis tècnics i jurídics pels ajuntaments, doncs el Consell ha de dotar d’eines de gestió als 
ajuntaments. Pel que fa moltes inversions en cita algunes, Centre Cívic per Serveis socials, obres 
al Consell Comarcal, Centre de Serveis al Telecentre, fent esment que es troben totes a la Seu 
d’Urgell, i ell com a regidor de la Seu que és potser ja li podria anar bé, però entén que la prioritat 
del Consell han de ser els més petits. Per tots aquests motius conclou anunciant que el vot del seu 
grup serà contrari a l’aprovació del compte general. 
 



Pren la paraula el president i en primer lloc agraeix l’agraïment de la col·laboració del personal del 
Consell Comarcal. Planteja una resposta conjunta, tot i que no podrà obviar centrar algun tema. En 
primer lloc destaca que quan es parlar de la inversió en l’edifici del Consell Comarcal és una 
inversió del pressupost del 2008, previst amb una inversió importar i per tant amb unes 
subvencions importants. I que encara s’ha de fer perquè n’hi ha de pendents que a vegades no 
arriben. Posa de relleu que “pressupostar” vol fir preveure els recursos i les inversions i per tant 
entén que seria greu si s’hagués previst una despesa sense preveure’n el recurs i s’hagués tirat 
endavant. Recorda que tirar endavant va condicionat a les subvencions que es reben. Per alguns 
temes hi ha hagut subvencions però no pel l’edifici nou del Consell Comarcal. 
 
Pel que fa a la inversió per la nova depuradora posa de relleu que el projecte porta dos anys 
d’endarreriment i no sap ni contar el nombre de telefonades i els viatges a l’ACA per aquest 
problema. Manifesta que en aquest moment s’està en una situació límit molt preocupant, doncs tot 
i que s’ha tornat a adjudicar el contracte per part de l’ACA el compromís era que abans de finals 
del 2008 estaria llest el projecte i encara no el tenen, per tant és un tema important i que preocupa 
tant com a ells. 
 
Pel que fa l’anàlisi del percentatge del 50 % d’execució de l’anualitat 2006-2007 i dir que és molt o 
és poc, entén que un compliment del 50% no és una mala xifra, podria ser millor però amb partides 
grosses condicionades a rebre subvencions és el que pot passar. 
 
Pel que fa a la major presència dels SAT i dels serveis tècnics i un major recolzament als 
ajuntaments del territori, creu que s’està avançant, i un exemple d’això es la proposta de conveni 
amb els ajuntaments per assessorament jurídic, servei que no està finançat per la Diputació sinó 
que es finança en bona part amb recursos propis del Consell. S’està parlant de la possibilitat 
d’ampliar el servei de SAT amb el d’arquitecte o aparellador, però la proposta l’ha de consensuar el 
Consell d’Alcaldes. 
 
Pel que fa a les dietes considera que aquest plantejament es pot fer de cara al 2009, però per 
l’aprovació del compte del 2007 no té sentit, perquè amés a més està del tot convençut que no hi 
ha ni una sola dieta que no estigui feta i, per tant, reportada. Potser el sistema no és prou bo i s’ha 
de replantejar i en aquest sentit qualsevol aportació que es faci serà benvinguda perquè ha de ser 
un tema clar i transparent. 
 
Pel que a la inversió en Territorios Digitales manifesta que no pot compartir el criteris, sobretot si 
es té en compte que a vegades es dibuixa un llibre de ruta i en aquesta ruta es van trobant 
entrebancs. Posa de relleu que el cent per cent de les decisions en aquest tema (torres de 
telcomunicacions, electrificacions, accessos....) han comptant amb el vot favorable del grup del 
PSC-Progrés i si hi ha hagut algun vot en contra ha estat en comptades ocasions. Creu que és un 
tema en el què s’ha avançat molt i que s’ha tingut molt en compte el territori i en concret s’ha 
tractat al Consell d’Alcaldes, tant en aquest mandat a com en el mandat anterior. En aquest sentit 
diu que no pot acceptar mirades esbiaixades de la inversió feta a la Seu, doncs impulsat el 
Telecentre a la Seu va ser decisió compartida amb la Generalitat i cofinançada amb un FEDER i el 
mateix passa amb el Centre tecnològic de la Seu que serà de gestió compartida amb la comarca. 
En aquest sentit posa l’exemple de joventut o de serveis social en el sentit que es pretén unificar 
esforços per millorar la rendibilitat i la gestió, fent uns alt en qualitat tant a la Seu com a la 
comarca. No son inversions fetes a la Seu per la Seu sinó que es fan a la Seu per tota la comarca. 
En aquest sentit no vol allargar més el debat, doncs son punts de vista polítics, tot i que posa de 
relleu i convida a fer una reflexió més amplia. 
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Pren la paraula el Sr. Ordeig i diu que més que informació esbiaixada hi ha diferents punts de vista 
i diferents models, tots ells legítims però diferents. Manifesta que si es fa o no una política 
excessivament centralista s’ha de preguntar als alcaldes. El fet que serveis comarcals estiguin a la 
Seu estaran d’acord que no és el mateix de si estan al seu municipi o no ja que aquests generen 
dinamisme econòmic. És vàlid tenint en compte que la Seu amb 13000 habitants té un pes 
específic però també té raó de ser per no centralitzar. S’ha de buscar un model en xarxa de 
distribució de serveis com els serveis socials i a vegades es poden ubicar serveis a un altre poble 
com per exemple a Montferrer. Pel que fa a la inversió de les obres del Consell Comarcal que està 
quantificat en 750.000 € creu que ara no toca i no és una prioritat per la comarca ja que n’hi ha 
moltes d’altres. Pel que fa a  l’estat de les finances, quan tots els ajuntaments tenen problemes 
amb l’endeutament a llarg termini, sobta veure que la pòlissa està molt poc disposada, i per tant 
aquests números excessivament favorables no toquen. Posa de relleu que si realment s’ha de fer 
l’edifici del Consell Comarcal potser es podria haver fet fa dies ja que el romanent de tresoreria és 
alt i amb la crisi existent és de bon gestor endeutar-se en un percentatge òptim i fer més inversió, 
per la qual cosa tindran el seu suport. Pel que fa a les dietes posa de relleu que no troba normal 
que per l’import de 6000 € en dietes no hi hagi cap tiquet, doncs quan no n’hi ha s’abonen 30 € per 
dieta pels que assisteixen a actes de representació o reunions, creu que aquestes despeses s’han 
de fer més ajustades. Pel que fa a les telecomunicacions manifesta que creu que és esbiaixar el 
sentit del que ha dit, doncs quan es contracta una torre o una electrificació ells ja hi estan d’acord 
en la inversió concreta però no en el projecte general, doncs si els diners que s’han destinat al 
telecentre haguessin anat a més torres quan els diners hi haguessin estat d’acord, i per tant creuen 
que el full de ruta està equivocat, i demana que no els faci còmplices de les decisions ja que la 
seva actitud és coherent i clara. En general, després de tants anys, s’ha anat creant un model amb 
la complicitat d’ERC, que és excessivament centralista amb falta de planificació, i així els va veient 
que a l’altre Ple amb la moció sobre telecomunicacions que no hi van votar a favor. 
 
Respon el president i diu que vol manifestar breument alguns punts. Pel que fa a les inversions és 
clar que dos i dos fan quatre i les inversions que es fan a la Seu son per la comarca, i en alguns 
casos on el major demandant de serveis, com per exemple els serveis socials, és la Seu, la 
inversió central es fa a la Seu, seguint anant constantment a la comarca, i per saber com va només 
cal preguntar als alcaldes. Pel que fa a les dietes per assistències i actes de representació 
considera que pot ser una aportació per al pressupost del 2009 on segurament hi haurà un acord 
unànime. Considera que s’ha dit moltes coses que son putns de vista polítics i que en el diàleg, 
que no pot trencar-se, es beneficia tota la comarca. 
 
 
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2007 

Núm. Exp.: INT 2008/46 
 

Acord  
 
Presentat a la consideració del Ple el Compte General de l'exercici 2007, integrat pel de la pròpia 
entitat i el de la societat pública mercantil Iniciatives Alt Urgell, SA (IAUSA), format per la 
intervenció comarcal, rendit pel president i informat per la Comissió Especial de Comptes en sessió 
de 11 de novembre i 9 de desembre d’enguany, i vist el resum sobre el resultat de la gestió 



pressupostària i liquidació de l'exercici, del qual resulta un resultat pressupostari ajustat de 
37.329,09 € i un romanent positiu de tresoreria per despeses generals d’import de 600.741,03 €. 
 
Vistos que els informes de la Comissió han estat favorables a l'aprovació del Compte General i 
tenint en compte que en el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions. 
 
Vistos els informes d’intervenció emesos, 
 
Atès el disposat als articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb els vots a favor dels 10 membres 
presents de CiU i ERC, el vot en contra dels 5 membres presents del grup del PSC-Progrés i 
l’abstenció del membre present del PP, s’acorda 
 
Únic.  Aprovar definitivament el Compte General de la corporació de l’exercici 2007. 
 
 
5. INVENTARI DE BÉNS 2007. 

Núm. exp. INT 2008/56 
 
MOTIVACIÓ 
 
En data 2 de desembre de 2008 es va dictar el Decret de Presidència 124/2008, el que proposa 
l’aprovació per part del Ple de la següent rectificació de l’inventari de béns i drets de la corporació 
referida al 31 de desembre de 2007: 
 

RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BENS  
RESUM GENERAL 2007 

 

A C T I U       
      

1. Béns de domini públic  31/12/06 ALTES  BAIXES  31/12/07 
1.2.1. Edificis de serveis generals 1.387.500,97   1.387.500,97 
1.2.3. Edificis sanitaris 340.453,62   340.453,62 
1.2.6. Edificis d'obres públiques 1.527.867,98   1.527.867,98 
1.2.8. Altres immobles 14.270,43   14.270,43 
1.2.9 Drets reals immobles aliens 42.080,00   42.080,00 
1.3.1. Equips informàtics 298.603,51 131.361,39  429.964,90 
1.3.2. Vehicles d'obres públiques 61.321,26   61.321,26 
1.3.4. Altres vehicles 109.539,89   109.539,89 
1.3.5 Maquinària, instal·lacions... 956.331,22 195.623,07  1.151.954,20 
1.4.1. Mobiliari i parament d'oficina 138.508,05 226,99  138.735,04 
1.4.3. Mobiliari i parament sanitari 10.611,09   10.611,09 
1.4.6. Mobiliari benestar social 2.601,97   2.601,97 
1.4.7. Altres béns d'ús públic 54.681,15   54.681,15 
   
3. Béns patrimonials      
3.1.1. Patrimoni del sol 192.824,03   192.824,03 
3.5.1. Títols capital empreses 66.121,21   66.121,21 
      
 VALORACIÓ TOTAL  5.203.316,38 327.211,45  5.530.527,83 
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P A S S I U       
      

5. Obligacions de l'ens local      
5.2. Prèstecs a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
 VALORACIÓ TOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 
 

PATRIMONI NOMINAL . .....................................................5.530.527,83 
 
 
Per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la rectificació de l’Inventari General de béns i de drets d’aquesta entitat referida al 
31 de desembre de 2007. 
 
Segon.  Trametre una còpia de la rectificació de l’inventari, al subdelegat del Govern a Lleida i a la 
Delegació Territorial del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, 
d’acord amb el que estableixen els articles 86 del Text refós de les disposicions vigents en matèria 
de règim local i 105.3 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 
 
6. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL C ONSORCI 

PALEONTOLOGIA I ENTORN. 
 
Pel que fa als punts 6 i 7 de l’ordre del dia el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés posa de 
manifest que al seu grup els agradaria que els tinguessin en compte en alguna representació. 
Potser en algun concret no cal perquè ja en tenen però en d’altres els agradaria. Pel que fa al punt 
7 en la delegació de l’assistència al Consell Rector de l’IDAPA, entenen que s’ha de potenciar i 
qreuen que el president hi hauria d’anar sempre ell, doncs a més a la última no hi va i delega i en 
alguna altre va marxar abans. 
 
El president respon que les convocatòries del Consell Rector de l’IDAPA s’han rebut amb molt poc 
temps i no s’han pogut combinar d’altra manera, doncs també hi havia una altra reunió on era 
important assistir. Remarca que qui va assistir va ser el Vice-president primer. 
 
Acord 
 
En data 28 de novembre de 2008 es va dictar el Decret de Presidència 145/2008 i es proposa al 
Ple que es ratifiqui, el tenor literal del qual és el següent:  
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 145/2008 

Núm. exp.: PRS 2008/29 
 
Nomenament per substitució al Sr. Rafel Ferrer com a representant del Consell Comarcal al 
Consorci Paleontologia i Entorn. 
 



En la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de data 23 d’agost de 2007, es 
va nomenar com a representant del Consell Comarcal al Consorci Paleontologia i Entorn el Sr. Jesús 
Fierro Rugall, president del consell comarcal. 
 
Degut que el Sr. Fierro no podrà assistir a l’assemblea del Consorci convocada pel dia 28 de novembre 
a les 18h. 
 
Tenint en compte que hi podrà assistir el Sr. Rafel Ferrer Moreno per tal que el Consell Comarcal pugui 
comptar amb representació a la reunió del Consorci esmentat i,  
 
Tenint en compte les facultats d’aquesta presidència per urgència,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Nomenar al Sr. Rafel Ferrer Moreno, conseller comarcal, com a representant del Consell 
Comarcal al Consorci Paleontologia i Entorn pel dia 28 de novembre de 2008 en substitució del Sr. 
Jesús Fierro Rugall. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci Paleontologia i Entorn. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar-lo 
 
 
7. RATIFICACIÓ DECRET 126/2008 DE DELEGACIÓ PUNTUAL  DEL REPRESENTANT DE 

LA CORPORACIÓ AL CONSELL RECTOR DE L'IDAPA. 
 Núm. exp. PRS 2008/31 

 
Es proposa al Ple que RATIFIQUI el Decret 126/2008, de data 4 de desembre de 2008, el tenor 
literal del qual és el següent: 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 126/2008 
 
Delegació puntual representant de la corporació al proper Consell Rector de l'IDAPA. 
 
S’ha rebut convocatòria del Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt 
Pirineu i Aran que ha de tenir lloc avui a les 12 h. al Consell Comarcal de la Cerdanya. 
 
Tenint en compte la coincidència d’actes i reunions he de delegar la meva assistència, i per tant en ús 
de les facultats d’urgència  
 
HE RESOLT: 
 
Primer.   Delegar l’assistència al Consell Rector de l’IDAPA convocat per avui a les 12 hores a la seu 
del Consell Comarcal de la Cerdanya al Sr. Antoni Casanovas Alís, vicepresident primer del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’IDAPA 
 
Tercer.  Ratificar aquest Decret al proper Ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar-lo 
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8.  CONVENI PER A LA CREACIÓ D'UNA DELEGACIÓ DE LA FUNDACIÓ INTERNACIONAL 
DE LA DONA EMPRENEDORA A LA SEU D'URGELL. 

Núm. exp. CNV 2008/33 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té interès a oferir eines específiques d’assessorament empresarial 
adreçat a dones emprenedores i a facilitar la implantació de noves empresàries a la comarca. Per això, 
és convenient la creació d’una delegació de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora 
(FIDEM) al territori per tal de fomentar l’esperit emprenedor de les dones i donar-los-hi suport 
mitjançant la informació, l’assessorament i el finançament. 
 
Atès que aquest conveni, amb una vigència inicial fins a la fi de l’any 2009, té per objecte fixar els 
paràmetres de col·laboració entre el Consell, el FIDEM i l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell 
(AEAU) per tal de crear una delegació de la fundació indicada (FIDEM) a la Seu d’Urgell. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,  
 
Primer.  Aprovar el Conveni Marc de col·laboració entre aquest ens, la Fundació Internacional de la Dona 
Emprenedora i  l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell per tal de crear una delegació de la fundació 
indicada a la Seu d’Urgell. 
 
Segon.  Nomenar a Marc Porta Fàbrega representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en la 
Comissió de Seguiment creada a partir del conveni indicat, i amb funcions avaluadores. 
 
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 aquesta resolució a la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora i a l’Associació 
d’Empresaris de l’Alt Urgell. 
 
 
9. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ORGANYÀ I LA MANCOMUN ITAT INTERMUNICIPAL 
PER LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'ALT URGELL MERIDIONAL  PER LA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA D'ORGANYÀ. 
 
El Sr. Ordeig reflexiona sobre el fet que encara s’hagin de fer puntualitzacions al conveni i que no 
saben que n’estigui al corrent ni l’alcalde d’Organyà ni el president de la Mancomunitat. 
 
El Sr. Porta recorda que a l’últim plenari es va retirar el punt de l’ordre del dia perquè hi havia una 
reunió pendent però que ja es va fer. 
 

Núm. exp. CNV 2008/31 
 
CONVENI AMB L'AJUNTAMENT D'ORGANYÀ I LA MANCOMUNITA T INTERMUNICIPAL PER 
LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L'ALT URGELL MERIDIONAL PER  LA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA D'ORGANYÀ. 



 
Acord 
 
L’objecte del present conveni es la regulació d’ús de les diferents instal·lacions i equipaments en 
matèria de residus. Concretament, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell cedeix a la Mancomunitat 
Intermunicipal per la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional l'ús gratuït i exclusiu de la PT 
d’Organyà , ubicada a la parcel·la de 6.280 m2, que es correspon en part de les parcel·les 13 i 16 del 
polígon 5 del cadastre, dins del terme municipal d'Organyà; un camió tractora , marca Mercedes Benz 
SK1935 amb tracció 4x4 de l’any 1992, el subministrament del qual fou adjudicat a l’empresa VISEU,SL 
pel preu de vint-i-nou mil euros (29.000,00 €)i  un semi remolc , model Leciñena, subministrat per la 
mateixa empresa i pel preu de vint-i-un mil cinc-cents euros (21.500,00 €). Ambdós subministraments 
foren adjudicats en la Comissió de Govern de 27 de novembre de 2007. El manteniment i les despeses  
de funcionament dels diferents  equipament i infrastructures correspondrà a l’ens de objecte de la 
cessió. 
 
D’altra banda, en el mateix conveni es formalitzarà la donació a l’Ajuntament d’Organyà d’una màquina 
escombradora , model Hako Citymaster 1200, el subministrament de la qual fou adjudicat a l’empresa 
Grau Maquinària i servei integrals, SA pel preu de seixanta set mil noranta quatre euros ( 67.094,00 €), 
en la Comissió de Govern de 8 de maig de 2007. 
 
Sotmesa la proposta de delegació a la Comissió de Govern, per unanimitat dels 16 membres presents 
s’acorda, 
 
Únic.  Delegar a la Comissió de Govern les competències per a l’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament 
d’Organyà i la Mancomunitat Intermunicipal per la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional per la 
planta de transferència d’Organyà. 
 
 
 
10. CONVENI AMB PEUSA PER A LA TORRE D'ANSOVELL. 

      NÚM. EXP. CNV-2008-38 
 
Antecedents 
 
En el desplegament de la xarxa de torres de telecomunicacions del Consell Comarcal es van signar 
convenis amb els propietaris de terrenys per a cessió d’aquests i de servitud de pas de línia elèctrica en 
alguns casos per a terminis llargs de fins a 30 anys. En el cas concret de la torre d’Ansovell n’hi dos. 
 
El Real Decret que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i 
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica preveu que les instal·lacions destinades 
a més d’un consumidor tindran la consideració de xarxa de distribució i hauran de ser cedides a una 
empresa distribuïdora, la qual respondrà de la qualitat i seguretat del subministrament. En aquest cas i 
tenint en compte que el consum elèctric dels aparells instal·lats a la torre son a càrrec de cada un dels 
operadors hi ha més d’un consumidor. 
 
L’empresa PEUSA ha tramès una proposta de cessió d’aquestes línies atès que el subministrament és 
realitzat. 
 
S’ha de fer constar l’existència de contractes previs de cessió de terrenys i que s’han de respectar. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,   
 
Primer.  Aprovar el Conveni de cessió de línia elèctrica de la torre d’Ansovell amb Productora Elèctrica 
Urgelense, SA. 
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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 aquesta resolució a l’empresa Productora Elèctrica Urgelense, SA (PEUSA) per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
11. CONVENI AMB L'INCASOL, L'ACA I L'AJUNTAMENT DE LA SEU PER A L'HORTA D'EN 
VALIRA. 

Núm. exp. CNV 2008/39 
 
L’objecte del present conveni és l’establiment dels instruments de col·laboració entre l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell, l’Institut Català del Sòl, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell comarcal per tal de fixar 
l’aportació econòmica en concepte de contribució a l’adequació dels sistemes públics de sanejament en 
alta a les necessitats generades pels nous desenvolupaments urbanístics i, específicament, l’aportació 
a la inversió en sanejament en alta a finançar pel Projecte d’Urbanització del subsector 1 del sector 
d’Horta del Valira. 
 
Quant a les obligacions i compromisos que se’n deriven, segons el disposat al pacte segon, el Consell 
Comarcal es compromet a concedir d’ofici el permís de connexió al sistema públic de sanejament.  
 
La vigència d’aquest conveni es preveu des de la seva ratificació pel Pe de l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell fins a la finalització de les obligacions que se’n derivin. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,   
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Institut Català del Sòl, 
l’Agència Catalana de l’Aigua i aquest ens per a l’establiment dels instruments de col·laboració en el marc 
del projecte d’urbanització del subsector 1 del sector “Horta del Valira”. 
 
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 aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a l’Institut Català del Sòl i a 
l’Agència Catalana de l’Aigua per al seu coneixement i efectes.  
 
 
12. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS D'ARSÈGUEL I DE CAV A PER A LA CESSIÓ D'ÚS 
D'UNA MÀQUINA LLEVANEUS. 

Núm. exp. CNV 2008/40 
Antecedents 
 
El Consell Comarcal està interessat en subscriure un conveni de cessió amb els ajuntaments de Cava i 
d’Arsèguel per a l’ús de la màquina llevaneus de la seva propietat, camió model BRIMONT TL 80(núm. 
bastidor F9TL80P426C019009, matrícula E-4776-BBX), i per a regular-ne el funcionament i les 
relacions entre aquestes corporacions per a l’ús compartit de la mateixa. 
 



La vigència d’aquest conveni s’estableix per tota la vida útil de la màquina llevaneus, la qual es fixa en 
deu anys, amb efectes des del dia de la seva signatura i cas que s’atorgui la subvenció en espècie. 
 
Donat que és del tot necessari poder realitzar les tasques de neteja de camins i carreteres d’accés a 
nuclis i masies habitades dels respectius termes municipals, servei que actualment es realitza en 
condicions precàries, i que cap de les corporacions indicades té delegades competències de neteja de 
vies locals a cap altre ens local i, per tant, en son els responsables directes. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,   
 
Primer.  Aprovar el Conveni que regula la cessió d’ús de la màquina llevaneus del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell amb els ajuntaments de Cava i Arsèguel. 
 
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 aquesta resolució als ajuntaments de Cava i Arsèguel per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
13. CONVENI AMB LA SECRETARIA DE TELECOMUNICACIONS PER A LA CESSIÓ D'ESPAI 
PER A LES TORRES DE TELECOMUNICACIONS. 

Núm. exp. CNV 2008/41 
 
Es retira el punt de l’ordre dia. 
 
14. RATIFICACIÓ DEL DECRET 118/2008 DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE PRÒRROGA 
DEL CONVENI RELATIU A L'OFICINA COMARCAL D'HABITATG E, ANY 2009. 
 
En data 18 de novembre de 2008 es va dictar el Decret de presidència 118/2008 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 118/2008 

Núm. exp. CNV 2008/34 
Pròrroga Conveni Oficina Comarcal d’Habitatge, any 2009 
 
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en data 8 de juny de 2006, va aprovar el Conveni amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge relatiu a l’Oficina d’Habitatge de l’Alt Urgell, i que tenia per 
objecte establir els termes i les condicions de col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió 
de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques de competència del Departament. 
 
El pacte vuitè de l’esmentat conveni preveu la possibilitat de sol·licitar pròrroga del mateix per a l’any 
2009 dins el mes de novembre d’enguany. 
 
Atès el disposat a l’article13 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. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Sol·licitar pròrroga al Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per al 
manteniment de l’Oficina d’Habitatge per a l’any 2009 per a les tasques d’assessorament i gestió en 
matèria de política d’habitatge, amb el manteniment dels pactes establerts en l’esmentat Conveni en els 
mateixos termes i condicions, excepte l’actualització econòmica corresponent a l’IPC del 2008, dels 
imports que s’especifiquen en els apartats a i b del pacte quart. 
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Segon.  Notificar aquesta resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge per al seu coneixement 
i efectes. 
 
Tercer. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació per unanimitat dels 16 membres s’aprova. 
 
 
15. AL·LEGACIONS ALS ESTUDIS INFORMATIUS RELATIUS A  LA MILLORA I 
CONDICIONAMENT DE DOS TRAÇATS DE LA CARRETERA C-14.  

 Núm. exp. PRS 2008/32 
 
MOTIVACIÓ 
 
S’han rebut de la Direcció General de Carreteres els estudis informatius i estudis d’impacte ambiental 
dels projectes següents  
 

• Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat de la C-14. Pk.163+200 al 
166+520 . Tram Organyà- Montant de Tost (TM de Fígols i Alinyà); s/ref. EI/IA-AL-05037 . 

 
• Millora general. Variant Organyà. Carretera C-14, Pk.159+300 al 163+200 . Tram Organyà (TM 

d’Organyà); s/ref. EI/IA-AL-05074 . 
 
En aquests projectes es proposen diferents alternatives de traçat i, en aquest sentit, pel que fa al tram 
de la C-14 entre Organyà i la cruïlla de Montant de Tost, al terme municipal de Fígols i Alinyà es 
considera com a millor d’alternativa 1. Tanmateix, es vol fer constar que els projectes constructius 
solucionin els problemes de possibilitat d’avançament amb l’habilitació de tercers carrils o llocs amb 
suficient visibilitat per tal que aquests es puguin fer amb garanties de seguretat ja que, cas contrari, 
qualsevol vehicle lent (tractors, camions, vehicles sense carnet...) fa que la circulació siguin 
innecessàriament lenta. 
 
Pel que fa al projecte de la variant d’Organyà, de les diferents alternatives es considera com a millor 
l’alternativa 1. Tanmateix, es vol fer constar la petició de l’Ajuntament de Fígols i Alinyà que es 
contempli l’adequació de l’accés a la població de Fígols des de l’enllaç Nord-1, situat al pk. 3+100, 
mitjançant el camí de terra que discorre paral·lel al riu Segre fins al pont de la Palanca de la carretera 
de Fígols a Organyà. 
 
Tenint en compte el disposat a l’article 15.2 de la Llei 7/2993 de Carreteres es demana informe al 
Consell Comarcal en el tràmit d’informació pública. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,   
 
Primer.   Presentar al·legacions al projecte de “Millora general, condicionament, eixamplament i millora 
de traçat de la C-14. Pk.163+200 al 166+520. Tram Organyà- Montant de Tost (TM de Fígols i Alinyà)” 
en el sentit de considerar més favorable l’alternativa 1 , i fent constar que els projectes constructius 
haurien de contemplar la solució al problema del trànsit de vehicles lents habilitant tercers carrils i llocs 
amb suficient visibilitat per tal de poder fer avançaments amb les suficients garanties de seguretat. 
 



Segon.  Presentar al·legacions al projecte de “Millora general. Variant Organyà. Carretera C-14, 
Pk.159+300 al 163+200. Tram Organyà (TM d’Organyà)” en el sentit de considerar més favorable 
l’alternativa 1 , i fent constar que es contempli l’adequació de l’accés a la població de Fígols des de 
l’enllaç Nord-1 mitjançant el camí que discorre paral·lel al riu Segre fins al pont de la Palanca de la 
carretera d’accés a Fígols des d’Organyà. 
 
Tercer.   Trametre aquest acord, amb còpia del Dictamen de la Comissió Informativa, a la Direcció 
General de Carreteres del DPTOP. 
 
 
16. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANTA LLÚCI A D'ARCAVELL. 

 
Núm. exp. BCL 2008/7 

 
En data 26 de febrer de 2008 (R.E núm. 356) es va rebre, per part de l’Ajuntament de les Valls de 
Valira, una sol·licitud per a la declaració de bé cultural d'interès local de Església de Santa Llúcia 
d'Arcavell, titularitat del Sr. Josep Duró Vidal i de la Sra. Rosa Ma. Vidal Font. 
 
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 estat precari, l’Església de Santa Llúcia és un temple romànic 
que preserva els valors de la sòbria arquitectura romànica que es construïa en espais rurals del nord 
del comtat d’Urgell durant els segles XI i XII. Presenta una puresa de línia arquitectònica sense ésser 
alterada per cap element ornamental i sense afegitons posteriors, particularment el campanar 
d’espadanya, i hi són destacables  les restes de pintures de l’absis. 
 
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 16 membres presents s’acorda,   
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Santa Llúcia d'Arcavell. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal que es 
pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Valls de Valira i als Sr. Josep Duró Vidal i Rosa Ma 
Vidal Font per al seu coneixement i efectes. 
 
 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  
 
 
17. RATIFICACIÓ DEL DECRET 119/2008 D'APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI AMB 
EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNC IES PER AL CURS 
2008/2009. 
 
El gerent explica la modificació respecte a l’addenda aprovada el Ple del mes de juliol i que s’ha 
tramès per part del Departament d’Educació i que es concreta en un ajust a la baixa de la partida 
del transport escolar no obligatori. 
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Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i entén que, complint amb la moció 
aprovada pel Ple sobre el transport no obligatori, la proposta s’ha desestimat. Pregunta, no 
obstant, si es va dir al Departament d’Educació que es necessitaven més diners ja que si no es va 
donar curs a la moció és normal que no donin els diners. 
 
El president respon que si que es va donar curs a la moció i explica que a la reunió que es va tenir 
amb la Directora General es va posar el tema damunt la taula i els va emplaçar per tornar-ne a 
parlar el gener. Explica que dels presidents presents de consells comarcals va ser l’únic que va dir 
que la proposta no anava bé i que el que s’estava fent era fer desaparèixer el transport escolar no 
obligatori. Van manifestar molt clarament que l’equilibri territorial passa per la igualtat 
d’oportunitats, i que aquest seria un cas molt clar en què es necessita fer un esforç per reequilibrar, 
doncs més serveis per tothom en aquest cas fa que tothom siguem iguals. Explica també que 
sembla que la direcció general n’és conscient però que en temes com aquest i com el menjador 
escolar sembla que el plantejament passarà a ser un altre. 
 
Acord 
 
RATIFICACIÓ DEL DECRET 119/2008 D'APROVACIÓ DE L'AD DENDA AL CONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES  PER AL CURS 
2008/2009. 
 
En data 18 de novembre de 2008 es va dictar el Decret de presidència 119/2008 el tenor literal del 
qual és el següent: 

 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 119/2008. 

Núm. exp. CNV 2008/20 
 
ADDENDA CONVENI DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 2008-2009 
 
El Ple de data 31 de juliol de 2008 va aprovar la proposta de Conveni amb el Departament d’Educació 
tramesa inicialment com a addenda d’actualització del finançament dels serveis de transport i menjador 
escolar, per al curs 2008/09, per a la gestió de determinades competències en matèria d’ensenyament. 
 
La planificació i quantificació dels recursos econòmics establerts en aquella proposta pel curs escolar 
2008/09 va preveure una transferència per import de 1.395.189,96 € i inclou els conceptes de transport, 
menjador escolar i despeses de gestió. 
 
Un cop rebut el conveni definitiu, consten dues modificacions pressupostàries a les partides de 
Transport escolar obligatori gratuït, transport no obligatori i sisena hora. L’increment de la primera i 
tercera partida i el decrement de la segona totalitza un nou import d’ 1.408.586,83 €. 
 
Atès el disposat a l’article 14 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya per urgència, i els articles 137 i següents del 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
HE RESOLT 
 



Primer.  Aprovar la modificació de l’Addenda al Conveni d'Educació per al curs 2008/2009 per un import 
total de 1.408.586,83 €. 
 
Segon.  Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació.  
 
Tercer.  Elevar aquest acord al Ple per a la seva ratificació. 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’aprova.   
 
 
18. CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL I A SPID PER A LA INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL DELS DISCAPACITATS. 
 
En data 4 de desembre de 2008 es va dictar el Decret de Presidència 127/2008, el tenor literal del 
qual és el següent:  
 
 
DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 127/2008 

Núm. exp. CNV 2008/37 
Aprovació de la pròrroga del conveni  
 
En data 20 de maig d’enguany es va subscriure un conveni per a la inserció de persones amb 
discapacitat amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de 
Lleida, i amb una durada fins el 31 de desembre d’enguany. 
 
Per a continuar amb aquest servei és del tot necessari prorrogar fins el 31 de desembre 2009 
l’esmentat conveni. 
 
Per tot això, i atenent les facultats d’aquesta presidència, per urgència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Prorrogar fins el dia 31 de desembre de 2009 el conveni, subscrit amb l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell i l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, per a la inserció de persones amb 
discapacitat. 
 
Segon.  Comunicar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i efectes. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement 
 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’aprova.   
 
 
19. CONVENI AMB ALGUNS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PE L TÈCNIC COMPARTIT DE 
JOVENTUT 2008. 
 
Pren la paraula la Sra. Pellicer, consellera responsable de joventut, i explica el contingut del 
conveni la intenció del qual és arribar a tots els ajuntaments possibles. Les tasques bàsiques del 
tècnic de joventut compartit son les d’assistir el la redacció de Plans Locals de Joventut i 
col·laborar amb el desenvolupament del Pla Comarcal de Joventut, ajudant als municipis en la 
tramitació de les subvencions i el seu seguiment, contactar amb les entitats per tal d’ajudar a la 
seva dinamització i en definitiva intentar arribar a tots els municipis. 
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Pern la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progés i fa una menció a favor d’aquest conveni, 
indicant que tot i que es van abstenir a la creació de l’Oficina Jove d’Emancipació, creuen que 
aquest conveni amb els municipis és positiu i està en a línia que s’ha d’anar. 
 
ACORD 
 
CONVENI AMB ALGUNS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PEL TÈ CNIC COMPARTIT DE 
JOVENTUT 2008. 
 

Núm. exp. CNV 2008/35 
 
Del Conveni signat amb la Secretaria General de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
se’n desprèn la necessitat d’establir convenis amb els ajuntaments de la comarca que disposin de plans 
locals de joventut, i per a  poder executar i finançar les actuacions sobre el projecte de tècnic compartit que 
en ell es preveu. 
 
En aquests sentit, els ajuntaments d’Oliana i Organyà desenvolupen els plans locals de forma individual i 
els ajuntaments d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera de l’Urgellet i Valls de Valira han fet una 
sol·licitud conjunta, sota la forma de Mancomunitat específica, per a implantar els seus plans locals i per a 
disposar del tècnic de joventut compartit. 
 
La contractació del tècnic compartit és responsabilitat del Consell Comarcal i les despeses corresponents 
s’han de distribuir entre tots els ens. 
 
Atès el disposat a l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i els articles 137 i següents del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya  
 
 

Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda,   
 
 

Primer.  Aprovar el model de Conveni a signar amb els ajuntaments que consten i pels imports següents: 
 

Ens local Quota 
Ajuntament de Coll de Nargó 500,00 
Ajuntament d’Oliana 700,00 
Ajuntament d’Organyà    300,00 
Ajuntament de Montferrer i Castellbò 500,00 
Ajuntament de Peramola           300,00 
Ajuntament de Ribera d’Urgellet 700,00 
Mancomunitat d’Alàs i Cerc, Montferrer i Castellbò, Ribera de l’Urgellet i Valls 
de Valira. 

700,00 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell 9.000,00 
 
Segon.  Notificar aquest acord als ajuntaments de Coll de Nargó, Oliana, Organyà, Montferrer i 
Castellbò, Peramola, Ribera d’Urgellet i la Mancomunitat dels ajuntaments d’Alàs i Cerc, Arsèguel, 
Estamariu i Valls de Valira per al seu coneixement i efectes. 
 



 
 
20. ADHESIÓ AL PROGRAMA "XARXA D'AGENTS LOCALS D'IG UALTAT" DE LA DIPUTACIÓ 
DE LLEIDA. 

 Núm. exp. PRS 2008/33 
Xarxa d'agents locals d'igualtat 
 
MOTIVACIÓ 
 
Per resolució de la Presidència de la Diputació de Lleida número 3541, de 3 de desembre de 2008, 
es va aprovar la convocatòria per a la selecció d’ajuntaments i consells comarcals, de la 
demarcació de Lleida, per al desplegament d’una xarxa d’agents locals d’igualtat a les comarques 
de Lleida. Les bases específiques de la qual han estat publicades al BOP número 171, de 6 de 
desembre d’enguany. 
 
El programa “Xarxa d’agents locals d’igualtat” té com a finalitat el desenvolupament d’una xarxa de 
15 agents locals d’igualtat, dos incorporats al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida i la resta en ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Lleida, amb l’objectiu de 
promoure la realització de programes i la creació d’estructures en l’àmbit local dirigides al foment 
de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit laboral; així com, afavorir el 
desenvolupament de programes específics per col·laborar en la intermediació laboral de dones per 
part de les administracions i els agents socials i econòmics dels municipis. 
 
Donat que el Consell Comarcal està interessat en la millora de la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes, com així queda palès al Pla Comarcal per a la Igualtat d’Oportunitats 2008-2011, i 
creu convenient l’adhesió a la “Xarxa d’agents locals d’igualtat” per a afavorir el desenvolupament 
d’estructures i programes que es dirigeixin a aquest fi. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda,   
 
Primer.  Adherir-se al programa “Xarxa d’agents locals d’igualtat” de la Diputació de Lleida. 
 
Segon.  Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida i formalitzar-ne l’adhesió. 
 
 
21. APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL CONSORCI D' ATENCIÓ A LES PERSONES. 
 
El president dóna la paraula al Sr. Cequiel, conseller responsables de serveis socials, qui presenta 
la proposta de creació del Consorci d’Atenció a les Persones i els seus Estatuts. 
 
El Sr. Cequiel exposa que la creació d’aquest nou amb competències en atenció a les persones té 
com objectiu millorar el servei que es dóna a les persones de tot el territori, tenint en compte que 
els últims anys i amb l’entrada en vigor de la Llei de la Dependència del 2007 les coses han 
canviat molt. Es pretén sumar esforços per tal que enlloc de funcionar en petits grups, que poden 
ser insuficients, es pugui funcionar millor. Amb el consorci es volen sumar recursos humans i 
materials per oferir un millor servei a la gent tant dels pobles petits com de la Seu d’Urgell per tal 
que tot el servei sigui homogeni i referent per tota la comarca. Per enguany ja s’ha fet un canvi 
important en el sentit que ara es funciona amb contracte programa que permet ser més forts i més 
potents per desenvolupar les competències i poder incentivar temes com les avaluacions per la 
Llei de la Dependència, àrees de salut, EAIA ... i evitar duplicitats en temes com les polítiques 
d’igualtat o la gent gran que es poden encaixar en el consorci i treballar conjuntament tots els 
àmbits per funcionar millor. Exposa que la creació del consorci té el recolzament de la Conselleria i 
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de la Direcció General i que aquest fet es tradueix en més subvencions, com per exemple l’ajut per 
a la rehabilitació del local de la planta 1a. Centre Cívic on aniria la ubicació conjunta. Es pretén 
doncs compartir recursos de forma cèntrica, que no centralista, doncs els serveis socials a 
comarca han de seguir com fins ara però amb més tècnics i més compartits. A la província de 
Lleida en Consorci de l’Alt  Urgell serà el primer, però no a Catalunya, doncs ja hi ha sis zones que 
tenen consorci per a la gestió dels serveis socials i atenció a les persones, i algunes amb situació 
similar a la nostra com la Garrotxa, el Pla de l’Estany o el Ripollès, així com d’altres que s’ho estan 
plantejant per ser més productius. En aquests moments també hi ha un procés engegat de 
consorciar-se entre els consorcis per tal que, sobretot en temps de crisi, es puguin optimitzar més 
els recursos econòmics. Per finalitzar fa un resum del contingut dels estatuts en referència als 
àmbits i als òrgans de govern. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau, del grup del PP, i anuncia el seu vot a favor com un vot de confiança 
en el nou model i per tal de recolzar el servei. Manifesta que el fet d’aprofitar recursos, sobretot de 
capital humà pot ser molt beneficiós. Entén que requerirà un esforç extra de coordinació de les 
regidories amb la conselleria comarcal però en principi creu que pot funcionar. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés i manifesta que creu que malauradament 
han perdut el ritme. Recorda que han debatut altres vegades i que tenen molt clar que aquest 
servei, tot i que es pugui pensar que es reduiran costos al final serà més car i els serveis seran 
menors i sinó temps al temps. Els serveis socials de l’Ajuntament de la Seu no funcionen com 
deurien i per tant ara no toca ajuntar-se, tenint en compte a més que serà més car perquè es 
necessitarà un gerent, personal administratiu, estructura autònoma i que el consorci s’ho haurà de 
fer tot sol amb temes com comptabilitat, informàtica, neteja, llum, calefacció, que eren temes que 
fins ara anava a càrrec de cada administració. Fa una reflexió en el sentit que abans la tendència 
era que tot es consorcies però que ara no és aquesta, creuen que el model fa que es torni a 
centralizar en lloc de buscar una fórmula de treball en xarxa. Creuen que no hi haurà un canvi 
espectacular i que el que ha de passar és que la Seu es preocupi dels seus usuaris i que el 
Consell es preocupi de la comarca ja que ara la programació serà la de la Seu i no sap fins a quin 
punt això beneficia a la comarca. Posa per exemple el tècnic de gent gran o el tècnic en polítiques 
d’igualtat que no dedicaran el mateix percentatge de temps a la Seu i a la comarca, i posa per 
exemple el fet que a la Seu ja es necessita un tècnic per gent gran i no es podran fer polítiques 
proactives. Pel que fa ala ubicació afirma que la planta primera del Centre cívic és millor per a 
altres finalitats. Pel que fa a la filosofia de creació de consorcis explica que cada cas s’ha 
d’analitzar i els prinicpis dels pactes puntuals per finalitats concretes normalment ja va bé i no creu 
que es millori el servei amb el consorci. Pel que fa al fet ser un referent en polítiques social creu 
que no passa per aquí sinó pel fer de dur a terme polítiques proactives amb varies oficines a la 
comarca i creu que la creació del consorci serà un pas enrera i que resultarà un servei més car i 
amb menys serveis. 
 
Respon el Sr. Cequiel que el primer objectiu del Consorci és donar servei a les persones i fer-ho 
millor. Pel que fa als costos indicats en personal i en concret per la figura del gerent, els estatus la 
preveuen com a òrgan no obligatori. Així al Consell Comarcal la gerència ja existeix, i els seu cost 
és assumit per l’ens comarcal, no així a l’Ajuntament que no existeix, i al Consorci un cop constituït 
decidirà si hi ha o no aquesta figura. Pensa que ara per ara es formarà el Consorci amb el que hi 
ha funcionant i que l’estructura funcional es crearà a partir de les persones igual que abans. 
Explica que l’Ajuntament des de l’any 1982 està desenvolupant temes de serveis social i el Consell 



Comarcal per les competències delegades de la Generalitat i per llei també ho està fent. El fet de 
constituir un consorci no pretén trencar cap model sinó funcionar millor, amb l’experiència que es 
té i amb el suport i recolzament explícit del Departament. Les despeses ordinàries, de neteja i del 
que sigui, s’hauran de preveure al pressupost del consorci. Pel que fa al funcionament dels serveis 
com el de la gent gran es preveu que es pugui donar un servei i ofertes homogeni a tota la 
comarca, entenent-se que el personal tècnic de l’Ajuntament i del Consell s’haurà de traslladar 
fent-se l’encaix dels serveis com els pinyons d’una roda. Aquest fet no és un invent nou sinó que hi 
ha experiències prèvies a altres comarques amb situacions similars. Creuen que aquest és el camí 
i que ara és l’hora de fer el pas endavant per millorar el servei d’atenció a les persones per tal de 
tenir un únic referent a la comarca en serveis socials sense confusions i millorant entre tots 
sobretot tenint en compte la complexitud dels serveis. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i posa de relleu que la importància del tema fa que intentar anar ràpid 
ens està fent que l’excessiva centralitat administrativa de Lleida i Barcelona fa que potser no es 
tingui en compte que hi ha realitats diferents i a microescola s’estigui reproduint aquesta centralitat. 
Manifesta que la complicitat dels companys d’ERC que han recolzat i els ha ajudat a obtenir més 
recursos però en direcció equivocada, ja que tot i que s’han aconseguit diners per a la inversió en 
obres el que ara es necessita és injectar diners a les famílies, ja que no es doten més recursos 
pels serveis socials actuals per atendre a les persones. El fet de invertir en totxo pot ser eficaç, 
com és el Pla d’Inversió Estatal, però en serveis socials es polirà l’increment en obres i personal. 
No es repercuteix el preu dels recursos estructurals de la casa que ara s’utilitzen i que allà 
s’hauran de crear. Els sap greu que amb els companys d’ERC veien els serveis socials d’igual 
manera i ara se’ls ha facilitat tot en aquest tema i creuen que s’equivoquen. Creuen que tant 
importants son els diners com tenir el full de ruta clar. Després d’anys de govern de CiU a la 
Generalitat es repeteix i creu que es fa un pas enrera docns es farà un “poti poti”, i que la gent que 
viu penjada al pobles ni ho sap que hi ha aquests recursos. El que s’ha de fer es veure si s’arriba a 
tothom ja que sembla que es destinen menys diners a polítiques proactives. 
 
Pren la paraula la Sra. Pellicer del grup d’ERC i per al·lusions manifest que li sap greu que els 
hagin decebut, tant el Departament com ERC, però entén que és el mateix Departament qui 
recolza econòmicament i que normalment no s’atorguen subvencions en totxo. En aquest cas es fa 
perquè es creu de veritat que no està tant malament. Aquí el que es vol aconseguir és millorar 
l’atenció a les persones de tota la comarca independentment. 
 
Pren la paraula el president i per concloure manifesta que més enllà del territori hi ha les persones 
i aquest fet és el que justifica la centralització dels esforços i no es pot confondre a la gent dient 
que hi ha un xip centralista i en aquest sentit afirma que el temps és el millor jutge. Pel que a fa a 
les subvencions explica que el que ve per inversió no és despesa ordinària i que aquesta es manté 
i que el model proposat està avalat pel Departament a través del contracte programa que 
representa un salt qualitatiu. 
 

 Núm. exp. SEC 2008/12 
 
APROVACIÓ DELS ESTATUTS I LA CREACIÓ DEL CONSORCI D 'ATENCIÓ A LES 
PERSONES 
 
Acord 
 
Es creu necessari disposar d’un instrument que permeti la gestió de les competències del Consell 
Comarcal, de la UBASP i algunes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en matèria de serveis socials. En 
aquest sentit, i impulsat pel Departament d’Acció Social i Ciutadana, s’ha considerat convenient la 
creació del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (COAP). 
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Els objectius i les finalitats d’aquest Consorci es circumscriuen en el desenvolupament dels serveis, 
establiments, programes i activitats de prevenció, atenció, promoció social i atenció a les persones i 
assistència tècnica als ajuntaments. I s’organitzarà en cinc serveis: Serveis socials, Ciutadania i 
immigració; Gent gran, Promoció de la igualtat i Atenció a les Persones. 
 
Atès el disposat als articles 269 i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i als articles 160 i 313 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria absoluta amb els vots a favor dels 7 membres presents de 
CiU, 3 d’ERC i 1 del PP i els vots en contra dels 5 membres presents del grup del PSC- Progrés, 
s’acorda,   
 
Primer.  Aprovar inicialment la creació i la constitució del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt 
Urgell, que té com a finalitat genèrica el desenvolupament dels serveis, establiments, programes i 
activitats de prevenció, atenció, promoció social, atenció a les persones i assistència tècnica als 
ajuntaments, i que tindrà competències en temes de serveis socials, ciutadania i immigració, promoció 
de la igualtat i altes d’atenció a les persones. 
 
Segon.  Aprovar inicialment els Estatuts reguladors d'aquest Consorci, que consten de 30 articles 
disposats en 5 capítols. 
 
Tercer.  Sotmetre aquest acord a informació pública, mitjançant l’edicte corresponent al BOP, pel 
termini de 30 dies, als efectes que es puguin presentar al·legacions i determinar que, en el supòsit 
d'inexistència d'al·legacions en el tràmit d'informació pública o de requeriments per part de la 
Generalitat d'acord amb l'article 313 i concordants del ROAS, els presents acords provisionals 
esdevindran definitius sense més tràmit. 
 
 
22. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT  INTERN DEL CENTRE 
D'ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA DE L'ALT URGELL. 

 Núm. exp. SEC 2008/28 
MOTIVACIÓ 
 
El Centre d’Atenció a la Primera Infància de l’Alt Urgell funciona des de l’any 1993 i constitueix un 
servei de gran importància per a l’atenció a la infància a la nostra comarca d’edats compreses 
entre el 0 i els 6 anys. Aquest servei du a terme l’atenció precoç, es a dir, el conjunt 
d’0intervencions, assistencials i preventives, adreçades als infants, i consisteix en la prevenció, la 
detecció, el diagnòstic i l’abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l’infant en 
procés de creixement i de les situacions de risc social, psicològic i biològic que puguin alterar el 
procés. 
 
Atès que aquesta activitat necessita ésser reglamentada per tenir una vessant de relació amb els 
usuaris, i en concret, amb els pares, mares i tutors dels infants atesos. 
 
Vist l’establert als article 236, 247 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents, 136 i 164 del 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, 



 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat del 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Aprovar el Reglament de Règim interior del Centre d’Atenció a la Primera Infància de l’Alt 
Urgell per a la prestació del servei d’atenció a la primera infància que funciona en règim de 
prestació directe. 
 
Segon . Publicar l’edicte corresponent al BOP obrint un termini d’exposició pública de 30 dies fent 
avinent que cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
 
23. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT  INTERN DEL CENTRE 
OBERT DE L'ALT URGELL. 

Núm. exp. SEC 2008/29 
MOTIVACIÓ 
 
Atès que es considera convenient implantar el servei de  Centre Obert amb gestió directe i vista la 
proposta inicial de presidència per a la creació d’aquest per a infants de 3 a 12 anys, que està 
finançat a través de subvenció del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 
Atès que aquesta activitat té una vessant de relació amb els usuaris, i en concrets els pares, mares  
i tutors dels infants atesos necessita ser reglamentat. 
 
Vista la memòria de servei i el projecte de reglament que regula la prestació del servei i els drets i 
deures dels usuaris. 
 
Vist l’establert als article 236, 247 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 60 i següents, 136 i 164 del 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat del 16 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Aprovar la memòria per la creació del Centre Obert d’infants i el Reglament per a la 
prestació del servei que es farà en gestió directe. 
 
Segon . Publicar l’edicte corresponent al BOP obrint un termini d’exposició pública de 30 dies fent 
avinent que cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments es considerarà definitivament 
aprovat. 
 
 
24. MOCIÓ DEL PSC-PROGRÉS INSTANT L'ELABORACIÓ D'UN  PLA COMARCAL DE 
CAMINS PEL PERÍODE 2009-2014. 
 
El president dona la paraula la Sr. Ordeig per a la presentació de la moció. 
 
El Sr. Ordeig pel PSC-Progrés pren la paraula i abans de passar a la defensa de la moció fa una 
consideració prèvia sobre el fet que no s’hagi inclòs la fotocòpia del text de la moció amb la 
convocatòria. A continuació presenta la moció indicant que s’ha de fer una anàlisi global de les 
carreteres, incloent les que no son competència del Consell. Recorda que el president es va 
comprometre a fer-ho, tant davant del Ple com de la Comissió de Govern. Creuen que tenir una 
eina com el Pla comarcal de camins per utilitzar-la és necessari. Recorda que el Ple del mes 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

d’octubre es va treure el tema i veient que no s’acaba de posar fil a l’agulla es presenta aquesta 
moció que pretén explicar exactament el què pretenen que es faci per tal de beneficiar a tothom. 
La moció no pretén jutjar res del què s’ha fet sinó plantejar el que s’ha de fer i que creuen que s’ha 
d’estructurar en: 

- Anàlisi per veure deficiència. 
- Perspectiva de 6 anys (2009-2014), doncs 4 anys és poc i, tot i que es traspassi la 

legislatura, quedarà un plantejament fet. 
- Valoració econòmica d’arreglar els existents i fer els nou. 
- Criteris polítics per prioritzar, citant exemples com nuclis habitats. 

 
Manifesta que amb la moció pretenen posar sobre la taula la definició de la inversió fins el 2014 i 
que ja servirà per presentar-se a les subvencions. Posa per exemple el que s’ha fet al Solsonès 
que ha aconseguit multiplicar per dos les subvencions amb un programa a llarg termini per quatre 
anys i amb un pla de xoc de manteniment, en el que creu que és una eina superútil i necessària. 
Així mateix esmenta el Pallars Sobirà com a comarca més propera que també l’està elaborant. A 
continuació passa a llegir el text íntegre de la moció presentada del tenor literal següent: 
 
Moció PSC - Elaboració Pla Comarcal de Camins 2009- 2014 
 
Atès que l’Alt Urgell és una comarca amb una gran extensió de terreny i, per tant, amb molts 
quilòmetres de carreteres i camins que cal mantenir en condicions per facilitar l’accés a tots els 
nuclis de població. 
 
Atès que els ajuntaments de la comarca no poden afrontar el finançament de les obres 
d’arranjament i manteniment de camins ja que compten amb pressupostos molt limitats. 
 
Atès que és bàsic pel desenvolupament socioeconòmic de la comarca comptar amb unes 
infraestructures viàries que estiguin en bones condicions i que garanteixin el transport de persones 
i de mercaderies.   
 
Atès que actualment el Consell Comarcal no compta amb un programa detallat, concret i planificat 
amb les necessitats i prioritats dels camins de la comarca pels propers anys. 
 
Atès que els alcaldes dels diferents municipis ja han manifestat alguns dels camins que necessiten 
arranjar durant els propers anys però sense una valoració econòmica, sense les prioritats i sense 
una unificació de criteris dels diferents projectes. 
 
Atès que el President del Consell Comarcal, a instàncies del grup del PSC-Progrés, es va 
comprometre a treballar en aquesta direcció a principis de l’any 2008 sense que s’hagi avançat en 
aquest sentit.  
 
Atès que un Pla de Camins Comarcal, amb una planificació a sis anys, donaria més informació 
sobre l’estat dels camins a la comarca i les seves prioritats i serviria per acollir-se a les 
subvencions de les diferents administracions per a l’arranjament i manteniment amb criteris més 
clars i objectius. 
 
Proposem al Ple que acordi el següent: 



 
1. Elaborar un Pla Comarcal de Camins per als propers sis anys (2009-2014). 
2. Que el Pla Comarcal de Camins tingui les característiques següents: 

a. Anàlisi de la situació actual dels camins de la comarca. 
b. Proposta de les actuacions que cal realitzar als propers anys. 
c. Pressupost econòmic del Pla i de cadascuna de les actuacions. 
d. Establir uns criteris objectius per a prioritzar les actuacions del Pla. 
e. Proposta d’execució de les obres dels camins fins al 2014. 

3. Que el Pla Comarcal de Camins 2009-2014 sigui la referència per acollir-se a les diferents 
subvencions en matèria de camins.   

 
Pren la paraula el Sr. Ramon Fierro, president de l’àrea de promoció i serveis al territori, i en primer 
lloc felicita al Sr. Ordeig per la defensa dels municipis petits i manifesta que tant de bo la fessin  
altres també. Creu que és una proposta molt interessant i necessària però creu alhora que s’han 
de clarificar alguns punts com les dotacions del Pla de Camins per part de la Generalitat que des 
de l’any 93 és el mateix import, mentre que el cost per quilòmetre de carretera s’ha incrementat de 
manera que amb el qual abans se’n feien 9 ara se’n fan 3, i aquest fet també s’hauria de recollir a 
la moció perquè es denoti que a les comarques de muntanya se’ls deixa de banda en els plans de 
camins. 
 
Pel que fa als criteris explica que sempre s’han recollit les necessitats dels alcaldes dels municipis i 
no s’entrava a analitzar-ho perquè no toca, tot i que és cert que els alcaldes han prioritzat el que 
creien millor per als seus pobles. Manifesta que no recorda si era a proposta del PSC o no però 
que ja es va fer una proposta de fer aquest full de ruta i anar al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques tal i com han fet al Solsonès, i en aquest sentit des dels serveis tècnics s’està 
fent. Ell en té la responsabilitat política que no hagi sortit abans i vol dir-ho perquè del text de la 
moció dona la sensació que no s’ha fet res i no és cert doncs al primer consell d’Alcaldes del 2009 
es vol fer la proposta de classificació del camins, amb inclusió de la proposta dels que s’haurien de 
transferir a la Diputació o a la Generalitat, doncs hi ha municipis molt extensos pels quals és un 
gran problema tenir tants camins o bé camins intermunicipals i a masies. Considera que aquesta 
classificació primer l’ha de veure el Consell d’Alcaldes tot i entendre que serà difícil consensuar els 
criteris per executar proposa que sigui el Consell d’Alcaldes el que faci la proposta al Ple del 
Consell. Manifesta que intentar buscar un pla de xoc de 2 o 4 anys donada la situació econòmica 
pot ajudar a activar la inversió i és important incorporar aquests matisos. Proposa modificar el 
paràgraf segon per incloure el fet que no s’han incrementat les dotacions. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig qui pel grup del PSC-Progrés manifesta que hagués trobat millor que 
s’hagués fet arribar la proposta de modificació de la moció per escrit, doncs per sobre del 
procediment formal qual algú té ganes d’arribar a un acorda s’han de fer passos. Amb tot el 
respecte cap a la persona, que la té per molt coherent, manifesta que s’ha intentat desvirtuar la 
moció presentada, i que el fet d’haver insistit en què ja s’hi està treballant pot confondre a la gent, 
doncs sempre es diu el mateix, i que ell sàpiga no s’ha presentat res enlloc, ni a la Comissió de 
Govern ni enlloc. El que es pretén amb la moció és veure que necessitem i anar a buscar els 
diners on sigui. Pel que fa a la paraula que “ja hi estem treballant” manifesta que sempre es diu el 
mateix i que creu que no deu ser cert perquè no s’ha presentat enlloc, ni a la Comissió de Govern 
 
Pel que fa a la presentació al Consell d’Alcaldes creu que els alcaldes ja van dir que els feia falta i 
els que eren urgents i per tant és una informació que ja se’n disposa.  
 
Pel que fa al pla de xoc expressa que dependrà dels diners de què es tingui per no  entrar en 
temes que en Govern de la Generalitat o de l’Estat recolzin. Posa de manifest que Déu n’hi do de 
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les inversions que des de les administracions s’estan fent al territori ja que no tota la infraestructura 
viària s’acaba amb el Pla de camins el qual a cada comarca pot ser diferent. 
 
Manifesta que de del grup del PSC- Progrés faran el que faci falta per possar-se d’acord però no 
els han cridat abans per parlar-ne i els sembla una falta de respecte als ciutadans de la comarca, i 
sembla que han de poder arribar a un acord. Pressuposa que des dels serveis tècnics s’està 
treballant i considera que la moció presentada és molt fàcil, si es vol votar no i seguir amb el model 
que han fet servir fins ara amb els llistats de camins que presenten els alcaldes i anar triant quin es 
fa abans doncs que votin no a la moció. Suposa que potser s’està treballant des que va sortir a la 
premsa fa deu dies (no que no treballin els SSTT) i proposa que si volen fer transaccions es pot fer 
i proposar una modificació també. 
 
El Sr. Ramon Fierro creu que s’ha de canviar el pas i que el tema del Consell d’Alcaldes s’ha de 
tenir en consideració, i que això no és cap falta de respecte. Diu que a primer de 2009 es 
presentarà una proposta de classificació i que no fa deu dies que es treballada sinó força més. Així 
mateix manifesta que no es vol continuar amb el sistema que s’havia fet servir fins ara. Recorda 
també que si les subvencions per Pla de camins s’haguessin incrementat almenys amb l’IPC anual 
ara no es parlaria dels mateixos dèficits i per tant creu que si que toca parlar de dèficit acumulat.  
Pel que fa al manteniment explica que potser s’hauria de comptar com a despesa corrent i no 
d’inversió i per això a vegades no es contempla l’esforç que s’està fent en manteniments. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i explica que el Consell d’Alcalde de novembre del 2007 en van parlar 
i que ha passat un any i no han dit res més i que ara diuen que el gener de 2009, enten que pot 
anar bé però constata que al seu municipi no hi ha anat ningú a veure camins. Enten que ara 
s’entra en festes i que potser només queda el seu municipi, però que si s’ha de debatre al Consell 
d’Alcaldes ja haurien de tenir ara el document perquè sinó no tindran temps d’estudiar-ho i 
cadascú tirarà pel seu municipi. Està d’acord en què el Consell d’Alcaldes porti el tema però potser 
necessitaran de dos o tres mesos per estudiar-ho i arribar a un acord global del Pla de camins i 
demanaria que es posessin d’acord per consensuar el document entre tots els alcaldes. 
 
El Sr. Ramon Fierro exposa que si es creu que s’ha d’incloure el Consell d’Alcaldes ell no hi veu 
cap problema i agafa la responsabilitat d’agilitar el tema perquè és seva. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que està d’acord en incloure el matís de la congelació de l’increment de 
dotació dels últims anys.  
 
 

 Núm. exp. PRS 2008/30 
 
MOCIO PER L’ELABORACIÓ D'UN PLA COMARCAL DE CAMINS PEL PERÍODE 2009-2014. 
 
En data 3 de desembre de 2008 (R.E Núm. 2.342) s’ha rebut, per part del grup PSC-Progrés, una 
moció sobre l’elaboració del Pla Comarcal de Camins 2009-2014, 
 
Del resultat del debat en el si del Ple de d’avui en resulta una moció conjunta del tenor següent: 
 



Text consensuat de la moció presentada Moció per l’ elaboració Pla Comarcal de Camins 
2009-2014 
 
Atès que l’Alt Urgell és una comarca amb una gran extensió de terreny i, per tant, amb molts 
quilòmetres de carreteres i camins que cal mantenir en condicions per facilitar l’accés a tots els 
nuclis de població. 
 
Atès que els ajuntaments de la comarca no poden afrontar el finançament de les obres 
d’arranjament i manteniment de camins ja que compten amb pressupostos molt limitats, i que en 
els últims 15 anys no s’ha incrementat la subvenció  pel Pla de Camins. 
 
Atès que és bàsic pel desenvolupament socioeconòmic de la comarca comptar amb unes 
infraestructures viàries que estiguin en bones condicions i que garanteixin el transport de persones 
i de mercaderies.   
 
Atès que actualment el Consell Comarcal no compta amb un programa detallat, concret i planificat 
amb les necessitats i prioritats dels camins de la comarca pels propers anys i tenint en compte 
que els serveis tècnics comarcals estant treballant  en una proposta de classificació de 
camins i carreteres de la comarca. 
 
Atès que els alcaldes dels diferents municipis ja han manifestat alguns dels camins que necessiten 
arranjar durant els propers anys però sense una valoració econòmica, sense les prioritats i sense 
una unificació de criteris dels diferents projectes. 
 
Atès que el President del Consell Comarcal, a instàncies del grup del PSC-Progrés, es va 
comprometre a treballar en aquesta direcció a principis de l’any 2008 sense que s’hagi avançat en 
aquest sentit.  
 
Atès que un Pla de Camins Comarcal, amb una planificació a sis anys, donaria més informació 
sobre l’estat dels camins a la comarca i les seves prioritats i serviria per acollir-se a les 
subvencions de les diferents administracions per a l’arranjament i manteniment amb criteris més 
clars i objectius. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 16 membres presents s’acorda 
 
Primer.   Elaborar un Pla Comarcal de Camins per als propers sis anys (2009-2014). 
 
Segon.   Que el Pla Comarcal de Camins tingui les característiques següents: 

a. Anàlisi de la situació actual dels camins de la comarca. 
b. Proposta de les actuacions que cal realitzar als propers anys. 
c. Pressupost econòmic del Pla i de cadascuna de les actuacions. 
d. Establir uns criteris objectius per a prioritzar les actuacions del Pla. 
e. Proposta d’execució de les obres dels camins fins al 2014. 

 
Tercer.   Que el Pla Comarcal de Camins 2009-2014 sigui la referència per acollir-se a les diferents 
subvencions en matèria de camins.   
 
Quart.   Sotmetre el Pla Comarcal de Camins al Consell d’Alcaldes i obrir un termini per 
aportacions i al·legacions dels ajuntaments. 
 
 

PUNTS D'URGÈNCIA 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
Previ l’acord previst a l’article 82.3 del ROF que es pren per unanimitat s’inclou el següent punt a 
l’ordre del dia. 
 
25. MANIFEST DE LLAVORSÍ CONTRA EL PROJECTE DE LLEI  DE PESCA CONTINENTAL. 
 
El president explica que a la última reunió del Consell d’Alcaldes, de 27 de novembre d’enguany, 
es va proposar elevar al Ple el contingut de l’anomenat Manifest de Llavorsí contra el Projecte de 
llei d’ordenació sostenible de la pesca continental. signat per diversos sectors de la societat civil 
pallaresa, societats de pescadors i la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, i el qual 
s’oposa al Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental de Catalunya, aprovat pel 
Govern en data 9 de setembre d’enguany i que en aquests moments està en tràmit de publicació 
d’esmenes a la totalitat al Parlament de Catalunya. 
 
El Sr. Ordeig posa de relleu que s’han de tenir en compte matisos ja que aquest manifest sembla 
que neix coix ja que ha de néixer de la societat civil. Tenint en compte també el punt del tràmit 
parlamentari en què està i que hi ha converses per millorar el tema creu que s’hauria de demanar 
als responsables del Departament o de la DG de Medi Natural que vinguin a explicar-ho. Alhora 
proposa centralitzar les propostes de la Federació a través de la societat de caça i pesca i 
trametre-les al Departament. 
 
El president manifesta que coincideix en part però que la intenció de la proposta és recollir 
l’exposat al Consell d’Alcaldes i donar el tràmit de tramesa de la seva proposta però entén també 
que es faci una nova redacció conjunta. Explica també que concertat per dues vegades entrevista 
amb la Directora General de Medi Natural i que li han suspès a última hora. Posa en coneixement 
de tots que té hora concertada pel dia 8 de gener i que espera parlar-li d’aquest i altres temes, com 
la gossera. 
 
 
MANIFEST CONTRA EL PROJECTE DE LLEI DE PESCA CONTIN ENTAL  

 Núm. exp. PRS 2008/34 
Acord 
 
S’ha rebut de diversos ajuntaments del Pallars Sobirà l’anomenat Manifest de Llavorsí contra el 
Projecte de Llei d’ordenació sostenible de la pesca continental. 
 
El Consell d’Alcaldes, de 27 de novembre d’enguany, es va proposar elevar al Ple el contingut de 
l’anomenat Manifest de Llavorsí contra el Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca 
continental per tal que s’elevés al Departament de Medi Ambient.  
 
L’objectiu d’aquesta llei és la planificació i la regulació de la pesca continental recreativa, fins ara 
regulada per la Llei estatal de regulació del foment i la conservació de la pesca fluvial de 1942; així 
com, l’aprofitament sostenible i ordenat dels recursos pesquers, el manteniment de la biodiversitat 
autòctona, la formació i educació dels pescadors respecte els ecosistemes aquàtics i la participació 
ciutadana. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 16 membres presents, s’acorda: 



 
Primer.  Delegar al President per tal que per Decret pugui manifestar-se un cop s’hagi discutit en 
Junta de Portaveus. 
 
Segon. Elevar i tramitar l’acord del Consell d’Alcaldes esmentat al Departament de Medi Ambient. 
 
 
25. 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. 100 al 129 de 2008, compresos entre els dies 10 d’octubre i la data d'avui. 
• Resolucions:  núm. 51 a la 60 de 2008, compreses entre els dies 10 d’octubre i la data 

d'avui. 
 
 
26. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa i invita a la inauguració de l’exposició “Europa romànica” que tindrà lloc als 
claustres de la catedral el dia 23 a 2/4 de 5 de la tarda. 
 
 
27. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
28. PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Ordeig i diu que més enllà de temes personals i discrepàncies polítiques 
vol manifestar un desig de Bon Nadal per tothom. 
 
El President  manifesta que des de la presidència , per tothom i en nom de tothom, desitja un  Bon 
Nadal. A continuació convida tothom a la celebració de Nadal prevista per les dues a l’entrada del 
Consell. 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària                                                           Vist i plau 
                                                                             El president 
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop                                                              Jesús Fierro i Rugall 
 


