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Data 20210311 
Persones 
convocades 
i assistents 

Secretaria Alàs i Cerc, Estamariu - Patricia Ramírez Aymerich  
Secretaria Arsèguel, Cabó, Cava - Jasmina Costa Escalè  
Secretaria Bassella i Peramola - Teresa Solsona Vila  
Secretaria Coll de Nargó - Pilar Ficapal Coromina  
Secretari Fígols i Alinyà i Josa i Tuixén - Guillem Molera Calvés  
Secretaria Montferrer i Castellbò - Mercè Mill Pons   
Secretari Organyà - Joan Guàrdia Casanova   
Secretaria Oliana - Esther Garrido  
Secretari Pont de Bar - J.A. Yañez Rodríguez   
Secretària Ribera d'Urgellet - Lídia Ribó Aznar  
Secretari La Seu d’Urgell - Ramon Miñambres Rebés  
Secretari Les Valls d'Aguilar i La Vansa i Fórnols - Antoni Marzo Usón 
Secretaria Les Valls de Valira - Maribel Lucas Condó  
Secretari Consell Comarcal de l'Alt Urgell - Fernando Rivarés  
Tècnica Promoció Econòmica - Meritxell Rodríguez Cadena 
Tècnica de Reactivació Econòmica - Anna Belen Romero 
Tècnica  de Reactivació Econòmica - Judit Cerdaña Cerdà  
Eva Tarragona – mOntanyanes  
Sílvia Rodriguez – mOntanyanes  

Punts tractats 
 

o Benvinguda i Presentació Tècniques PRAU: Anna Belen Romero i Judit Cerdaña i Tècnica consultoria 

mOntayanes: Sílvia Rodríguez.   

o Presentació Esquema general PRAU 

El Secretari del Consell Comarcal fa un apunt en referència a les ajudes que han de venir des 

d’Europa, que s’ha d’estar al cas de com es farà el repartiment i com es podrà a optar a aquest 
ajuts.  Des del PRAU si està d’acord i s’explica que precisament un dels projectes de la línia 

estratègica 1 contempla justament aquesta petició. 

o Explicació Oficina Reactivació Econòmica : Línia de suport tècnic per a la reactivació a ajuntaments, 

empreses i associacions empresarials de la comarca. S’incideix en la necessitat de saber quins AJ en 

el 2021 tenen pressupostat línies d’ajuts. 

• Ens confirmen les secretàries de Peramola, Oliana i Montferrer que en els pressupostos del 

2021 tenen partida prevista per línies d’ajuts. Les tècniques del PRAU expressen la voluntat 

de donar suport en la redacció de les bases, posterior convocatòria i tramitació d’expedient 
en sí, s’està a disposició pel que calgui. Facilitem mail de contacte: reactivacio@alturgell.cat  

• S’acorda el posar-se en contacte i establir la manera més fàcil de treballar per ser resolutius 

i d’utilitat. 

• Per la part empresarial si hi ha consultes a nivell ajuts, model negoci, tràmits...s’informa que 

és pot facilitar també el @ de reactivació a les empreses perquè ens puguin contactar. 

• Iniciarem el servei a partir de l’abril us farem arribar la informació per tal de que pugueu fer 
la difusió corresponent si ho cregueu oportú a través dels vostres Ajuntaments. 
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o Explicació Inventari locals comerç i PAE’s -  La idea és la realització d’un inventari que aglutini els 

locals comercials buits per una banda per tal de poder fer de mediadors entre possibles llogaters i 

propietaris, buscar alguna fórmula beneficiosa pels dos. 
En aquest mateix inventari es podrà afegir també el tema dels polígons, farem treball de camp, però 

farem crida pública fent difusió de l’enllaç on la gent voluntàriament podrà introduir els locals, naus 

o parcel·les que tingui. Us el facilitarem als municipis que teniu teixit comercial i pae’s, també l’enllaç 

amb la seva particular difusió, per mateix si es creu oportú fer-ne difusió des del propi AJ. 

• El que si que ens resoldria i força és que un cop tinguem l’inventari, puguem trobar el 

propietari en el cas del treball de camp que fem nosaltres,  aquí necessitaríem si podem 

lligar dades a partir de les llicencies d’activitat que tingueu per facilitar aquesta identificació. 

o Millora accés internet als nuclis es troba dins l’eix que vol abordar els factors limitadors de base per 

el desenvolupament de l’activitat econòmica de la comarca. Aquí la voluntat és la facilitació de les 

empreses locals de la zona a que puguin optar a concursos públics, valorar sense incórrer en cap 
irregularitat a plecs, condicions, contractes que les empreses de la zona tinguin opcions. 

• La secretaria d’Oliana l’Esther Garrido apunta que han de sortir els PUO’S i que en aquesta 

línia en referència a l’accés a internet també s’hi pot actuar, que s’han de tenir en compte. 

• També surt el tema del desplegament de la fibra per part de la Diputació, s’especifica que fa 

anys que se’n parla i no acaba d’arribar i quan arribi, s’ha de tenir en compte que el 

desplegament a l’interior del municipi l’haurà de fer cada Ajuntament, la Diputació 
contempla portar-la fins a un punt d’entrada. 

o Aportacions secretaris/ies 

Els secretaris de Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén , les Vall d’Aguilar, La Vansa i Fórnols i les secretàries 
d’Alàs i Cerc, Estamariu i Ribera d’Urgellet comenten que per la particularitat dels seus municipis no 

contemplen en el pressupost del 2021 partides per línies d’ajuts.  

o Aquest és l’aparta web del PRAU http://www.alturgell.cat/prau: on es va penjant tota la 

informació referent al Pla de Reactivació Socioeconòmica per si hi voleu fer una ullada, és on hi ha la 

diagnosi feta, els eixos estratègics explicats i on properament també hi haurà totes les fitxes dels 
diferents projectes explicats. 

o @ PRAU general: reactivacio@alturgell.cat 

o Presentació exposada a la sessió 
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