
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  PLE2015/9 
Caràcter:  Extraordinari 
Data:  dijous, 12 de novembre de 2015 
Durada:  De les 20:15 a les 20:50 hores 
Lloc:  Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix:  
 Il·lm. Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
 Sr. Ricard Pérez Llordes, vice-president primer  
 Sr. Francesc Viaplana i Manresa, vice-president segon  
 Il.lma. Sra. Cristina Barbens i Casals, vice-presidenta tercera  
 Il.lma. Sra. Rosa Fàbrega i Romà, vice-presidenta quarta  
 Sra. Anna Isabel Manrique i Pérez, consellera  
 Sr. Andreu Marsà i Viles, conseller  
 Sra. Dolors Espluga i Espluga, consellera  
 Sra. M. Carme Valls i Piera, consellera  
 Il.lma. Sra. M. Carme Ribó i Domenjó, consellera  
 Sr. Ernest Garcia i Ferras, conseller  
 Sr. Francesc Canillo i Cadena, conseller  
 Sr. Bernabé Fernández Hernando, conseller  
 Sr. Sergi Parramon Garcia, conseller  
 Sra. M. Dolors Vidal Guiu, consellera  
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
 Sr. Joan Barrera Aranda, conseller  
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Sra.Rosa Andorrà i Nicola,  consellera  
 Sra.Anna Bonet i Peláez,  consellera  
 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
Comissió de Governació, Cooperació Territorial 



 

 

 
1. Nomenament de representant pel Consorci Global Lleida 
2. Donar compte dels informes de morositat i període mig de pagament del tercer trimestre 

2015 
3. Donar compte de l'informe trimestral d'execució pressupostària 3r trimestre 2015 
4. Modificació del Pla estratègic de subvencions 
5. Subvenció directa a la Fundació Integra Pirineus per pèrdues de l'any 2014 
6. Concreció del conveni de transport de viatgers per una nova línia 
7. Aprovació anual de la massa salarial del personal laboral del sector públic local 
8. Concertació d'operacions de tresoreria 2016 i aprovació de bases, si s’escau 
9. Modificació de crèdits 4/2015, de crèdits extraordinaris i generació de crèdit 
10. Alienació d’un bé moble i baixa 
11. Cessió d'espais de varies torres de telecomunicacions  

 
Comissió d’Atenció i Serveis a les Persones 

 
12. Conveni amb Obra social “La Caixa” per beques de menjador escolar 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 
1.NOMENAMENT  DE REPRESENTANT AL CONSORCI GLOBALLEI DA 

Exp. Núm.: SEC 2012/2  
 
El Consorci GLOBALleida es una entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, que 
inclou la participació de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida, la 
Cambra Oficial de comerç i Indústria de Lleida i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega 
i té com a objectiu la promoció econòmica i la contribució al desenvolupament econòmic, 
empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida. 
 
En data 13 de gener de 2012, el Comitè Executiu del Consorci GLOBALleida va aprovar la 
modificació dels seus estatuts amb l’objectiu de garantir la representació territorial en els seus 
òrgans de govern, amb la incorporació del Conselh Generau d’Aran i de cadascun dels consells 
comarcals de la demarcació de Lleida. 
 
En data 22 de juny de 2012, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va signar un conveni per regular 
l’adhesió al Consorci GLOBALleida, com a ens de representació territorial, amb acceptació 
expressa dels estatuts.  
 
En data 14/10/2015 s’ha rebut, una sol·licitud del Consorci GLOBALleida demanant el 
nomenament d’un representant del Consell Comarcal pel Consell General d’aquest, tal i com indica 
l’article 13.b) dels Estatuts del Consorci GLOBALleida – “Composició del Consell General – 
Representació econòmica, social i territorial” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Nomenar el president, Sr. Jesús Fierro Rugall com a representant del Consell General al 
Consorci GLOBALleida, i la senyora Cristina Barbens Casals com a suplent.  
 
Segon. Notificar aquest acord al Consorci GLOBALleida. 
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2. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT, PERÍODE  MIG DE PAGAMENT I 
D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL TERCER TRIMESTRE 2015  
 
La gerent, Sra. Camps, ret l’informe de morositat i del període mig de pagament. 
 
Pren la paraula el Sr. Viaplana, del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, i pregunta sobre la 
situació del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en relació a la resta de consells comarcals, pel que fa 
la morositat i al període mig de pagament. 
 
Respon el Sr. Fierro , president, fent constar que els consells comarcals estan més o menys igual 
que nosaltres perquè els problemes no son tant de finançament com de tresoreria. A tall d’exemple 
esmenta el finançament de les obres de la carretera de Vilanova de Banat, que ha estat molt ben 
finançada però que per la nostra part encara està pendent de pagament per un tema de tresoreria. 
 
La Sra. Camps afegeix que hi ha algun consell comarcal que està en millor situació i que l’alt Urgell 
se situaria al mig de la taula. 
 
ACORD : DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT, PE RÍODE MIG DE 
PAGAMENT I D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL TERCER TRI MESTRE 2015 
 

Exp. Núm.: INT 2015/18  
 
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
determina l’obligació de les corporacions locals de l’elaboració d’un informe trimestral sobre el 
compliment dels terminis per el pagament de les obligacions de cada Entitat Local, i en compliment 
d’aquest s’ha presentat al MINHAP la rendició sobre la morositat i execucions trimestrals del 3r 
trimestre 2015 
 
Per altra banda l’article 27.3 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, que estableix l’obligació de rendir trimestralment al Ministeri els estats d’execució del 
pressupost trimestrals que inclou l’informe d’intervenció sobre l’avaluació del compliment 
d’objectius contemplats a la Llei Orgànica 2/2012 sobre estabilitat pressupostària, compliment de la 
regla de la despesa i deute viu. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic . Donar-se per assabentat de l’informe d’intervenció sobre morositat esmentat a l’antecedent i 
període mig de pagament 
 
 
3. DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3R 
TRIMESTRE 2015 



 

 

La Sra. Camps, gerent, explica que, tal com ja s’ha fet a saber a la Comissió Informativa, les 
resolucions d’atorgament de subvencions arriben a finals d’exercici i que per tant l’informe 
d’execució pel que fa als capítols 4 i capítols 7 d’ingressos mostren un grau baix d’execució, tot i 
que a final d’exercici les estimacions de desviacions son poques. En aquest moment estaríem en 
una execució de -3,44% pel que fa als ingressos i de -4,67 % pel que fa a les despeses, i n’explica 
el contingut per capítols que consta a continuació: 
 
 

 
 

Total Gastos 

 
 
 
ACORD:  DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL D'EXEC UCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
3R TRIMESTRE 2015 

Exp. Núm.: INT 2015/18  
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals-TRLRHL-(art. 207), estableix l'obligació de remetre al Ple de la entitat la 
informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb 
la periodicitat que el Ple estableix. 
  
Per l'exposat, es remet la informació facilitada al Ministeri, perquè es doni compte al Ple de la 
Corporació si es considera oportú, amb els formularis tramesos, i s'annexen al present informe els 
més significatius (estat execució, calendari i pressupost de tresoreria i romanent de tresoreria del 
Consell Comarcal, així com informe d'estabilitat i informe d'avaluació). 
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Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Donar-se per assabentat de l’execució pressupostària del tercer trimestre 2015. 
 
 
4. MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
 
S’explica la necessitat de modificar el Pla estratègic de subvencions per contemplar la que es vol 
atorgar a la Fundació Integra Pirineus. 
 
El Sr. Viaplana fa una reflexió en el mateix sentit que es va comentar a la Comissió Informativa, en 
el sentit que a la llarga, tot i ser una entitat amb voluntat social, s’ha d’aspirar a què no tingui 
pèrdues. 
 
ACORD : MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIO NS 

Exp. Núm.: INT 2014/31  
 
De conformitat amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, els 
òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposin l'establiment de 
subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els 
objectes i efectes que pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva 
consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.  
 
El pla estratègic de subvencions es configura com un instrument programàtic, de planificació de 
polítiques públiques, mancat de caràcter normatiu i el contingut del qual no crea drets ni 
obligacions, quedant la seva efectivitat condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies 
de subvenció, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. Així es desprèn dels articles 10 a 15 
del Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, 
preceptes que no tenen caràcter bàsic, segons la seva Disposició Final Primera. 
 
En data 18 de desembre de 2014, el Ple va aprovar el Pla Estatègic de Subvencions del Consell 
Comarcal pel període 2015-2016.2 de novembre de 2015. 
 
Atès que el consell comarcal forma part del patronat de la Fundació Privada Integra Pirineus, es fa 
palesa la necessitat de modificar el Pla Estratègic de Subvencions per aportacions a aquest tipus 
d’entitats dels que el consell en forma part del patronat. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
del període 2015-2016, incorporant la línia de subvencions número a l’Àrea General d’Atenció a les 
Persones, amb el següent detall: 
 
“Línia de subvenció a la Fundació Privada Integra Pi rineus:  
 



 

 

El Consell Comarcal preveu una subvenció directa a l’Entitat Privada Integra Pirineus per tal de fer front a les accions 
que porta a terme l’entitat, les quals per a l’any 2014, van presentar un dèficit de 10.682,25€ 
 
Òrgans competents : Ple 
Sector al qual es dirigeixen els ajuts : Entitat d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i amb discapacitat.  
Objectius i efectes pretesos : Contribuir a la consolidació de l’entitat que impulsa la inserció laboral de persones amb 
discapacitat i risc d’exclusió social.  
Terminis necessaris per a la seva consecució : anual.  
Costos previsibles per a la seva realització : 10.682,25€ 
Fonts de finançament : fons Propis” 
 
 
5.SUBVENCIÓ DIRECTA A LA FUNDACIÓ INTEGRA PIRINEUS PER PÈRDUES DE L'ANY 
2014 

Exp. Núm.: PRS 2015/18  
 

En data 7 d’agost de 2015 la Fundació Privada Integra Pirineus sol·licita una subvenció al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell per  fer front, en part, a les pèrdues consolidades per import de 32.046,76 
€ generades pel Centre especial de Treball gestionat per la seva societat Integra Pirineus Alt Urgell 
SL, l’any 2014, amb un import de 25.993,68 i les pèrdues de la mateixa Fundació per import de 
6.053,08 €. 
 
La sol·licitud de subvenció correspondria a una tercera part de les pèrdues de esmentades, en 
consonància al repartiment en part iguals entre els tres patrons fundadors: Fundació Catalunya- La 
Pedrera, Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal, que va acordar el patronat de la 
Fundació en data 27 de març de 2015. 
 
Havent-se modificat el pla estratègic de subvencions a aquests efectes, i tenint en compte que hi 
ha consignació pressupostària suficient, 
 
Se sotmet la proposta de votació, i  per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el pagament d’una subvenció per import de 10.682,25 € a la Fundació Privada 
Integra Pirineus, corresponent a la tercera part de les pèrdues de l’exercici 2014 del CET Integra 
Pirineus Alt Urgell i a la tercera part de les pèrdues de la pròpia Fundació.  
 
Segon. Fer constar que en la justificació de la subvenció s’haurà d’acreditar el pagament i el destí 
final de l’ajut.  
 
Tercer.  Comunicar aquesta acord a la Fundació. 
 
 
6. CONCRECIÓ DEL CONVENI DE TRANSPORT DE VIATGERS P ER UNA NOVA LÍNIA- LA 
SEU D’URGELL – SANT JOAN DE L’ERM 

Exp. Núm.: CNV 2015/19  
 
En data 29 d juliol de 2015 es va signar el Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
la clàusula segona paràgraf 3 d’aquest preveu l’establiment de serveis en tant que servei a la 
demanda en els casos en què es prevegi una millora pels ciutadans i la seva mobilitat 
 
En aquest sentit i tenint en compte la quantitat de viatges que es fan per a la  pràctica esportiva de 
l’esquí nòrdic, que alhora ajuda a la promoció econòmica de la vall de Castellbó, es proposa 
ampliar el servei de transport de viatgers a la demanda que actualment es presta, amb un servei 
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de transport de viatgers en temporada hivernal des de la Seu d’Urgell a l’estació d’esquí nòrdic de 
Sant Joan de l’Erm. 
 
El servei s’oferirà els diumenges, així com els dies festius de cada setmana entre els mesos de 
desembre i març i diari en el període de vacances escolars de Nadal.  Està previst que comenci el 
27 de desembre de 2015 i finalitzi el 20 de març de 2016. La tarifa per viatger i serveis serà de 
1,50 € IVA inclòs. 
 
L’itinerari serà el següent: La Seu d’Urgell, la Trobada de Montferrer-Aravell-Castellbò-Sant Andreu 
i Estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm, així com les cases isolades i les cruïlles que 
desemboquen en la carretera d’accés a aquests nuclis de població, i a la inversa. 
 
La sortida des de la Seu d’Urgell serà a les 8:30 h per arribar a l’estació nòrdic de Sant Joan de 
l’Erm a les 9:30 i la sortida des de l’estació d’esquí nòrdic de Sant Joan de l’Erm a les 14:30 h per 
arribar a la Seu d’Urgell a les 15:30 h.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Establir una línia del servei de transport a la demanda de la Seu d’Urgell a Sant Joan de 
l’Erm en temporada hivernal. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat i als serveis 
territorials de Transports a Lleida 
 
 
7.APROVACIO ANUAL DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL  LABORAL DEL SECTOR 
PÚBLIC LOCAL 

Exp. Núm.: INT 2015/28  
 
 
Considerant que l’article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local -LRBRL-, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració Local -LRSAL-, estableix que les Corporacions locals aprovaran anualment la 
massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que 
s’estableixin amb caràcter bàsic a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, i que 
l’aprovació esmentada comprendrà la referent a la pròpia Entitat Local, organismes, entitats 
públiques empresarials i resta d’ens públics i societats mercantils locals d’ella dependents, així 
com les dels consorcis adscrits a la mateixa en virtut d’allò previst a la legislació bàsica de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i de les fundacions en les que concorri alguna de les 
següents que s’hi fixen.  

Tenint en compte que per calcular la massa salarial es pren com a data de referència la de 31 de 
desembre de l’exercici anterior 2014. 

Vist Informe de la Intervenció municipal de data 28 d’octubre de 2015, i acreditant-se el compliment 
dels límits i les condicions que s’estableixen amb caràcter bàsic a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’exercici 2015, no contenint increments la massa salarial del personal laboral 



 

 

respecte a la de l’any anterior llevat del produït com a conseqüència de les noves meritacions del 
concepte d’antiguitat d’acord amb el sistema d’antiguitat que resulta aplicable. 

 
D’acord amb els antecedents i disposicions citades, de conformitat amb allò establert a l’article 
22.2-e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL- i a l’article 
50.11 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals –ROF-, 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local d’aquesta Corporació, 
complint-se els límits i condicions que s’estableixen amb caràcter bàsic a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’exercici 2015, de conformitat amb allò establert a l’article 103.bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, introduït per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local -LRSAL- en 
la quantitat de : 
 

- Consell Comarcal de l’Alt Urgell :   803.740,40 € 
- Iniciatives Alt Urgell SA :    222.202,31 € 
- Consorci Alt Urgell Gestió Medi Ambient: 22.609,36 € 
- Consorci Gal Alt Urgell Cerdanya:  25.530,28 € 
- Consorci d’Atenció a les Persones Alt Urgell: 539.360,85 € 

 
Segon.  Publicar la massa salarial aprovada a la seu electrònica d’aquesta Corporació i al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida en el termini de 20 dies. 
 
 
8. OPERACIONS DE TRESORERIA 2016 
 
Per part de la gerent, Sra. Camps, s’explica el procediment seguit per a la contractació de les 
pòlisses de tresoreria i alhora explica la necessitat d’aprovar bases per a la contractació de la 
pòlissa o pòlisses per a l’import remanent de 400.000 €. 
 
El Sr. Fierro, president, explica que el Consell Comarcal està classificat com entitat no elegible 
atès que no pot complir, entre altres, amb el període mig de pagament de 30 dies, i per tant el cost 
de l’operació té un límit més alt. Tot i axí el fet que les entitats bancàries hagin presentat oferta ja 
és una bona senyal. 
 
El Sr. Barrera, del grup de Candidatura de Progrés, celebra que es presentin però desitjaria que no 
fés falta contractar operacions de tresoreria. 
 
La Sra. Camps explica que ara es proposa contractar pòlisses per import de 900.000 e i aprovar 
bases per tenir-ho a punt per contractar fins a 400.000 € més, dins els límits que pot arribar el 
Consell Comarcal 
 
 
ACORD 

Exp. Núm.: INT 2015/25  
 
8.1 CONCERTAR OPERACIONS DE TRESORERIA 2016 
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En data 8 de setembre de 2015 el Ple va acorda aprovar les bases i fer el tràmit amb les entitats 
bancàries per a la contractació de pòlisses de tresoreria de màxim 1 any i fins a un màxim de 
1.300.000,00 €, havent-se cursat a totes les oficines amb oficina a la comarca. 
 
Fins a la data de 30 d’octubre de 2105, s’han rebut un total de 4 propostes. 
 
La proposta del Banco Popular SA queda exclosa perquè el tipus d’interés supera el topall màxim 
publicat en la Resolució de 4 de setembre de 2015, de la Direcció General del Tresor, per la que 
s’actualitza l’annex 1 de la Resolució de 31 de juliol de 2105, de la Secretaria General del Tresos i 
Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 
 
En data 12 de novembre de 2015, l’entitat BBVA presenta un escrit de renúncia de l’oferta atès que 
el tipus d’interés era per a entitats elegibles, segons detall de la Resolució de 31 de juliol abans 
esmentada, i el consell comarcal està considera com una entitat No Elegible.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Concertar amb l’entitat Bankia SA, una operació de crèdit a curt termini amb les següents 
característiques: 
 
Núm. 1  Bankia  
Import   400.000,00 € 
Tipus interès  Eur + 0,39 % 
Revisió de tipus  Trimestral 
Comissions  Broker 0 
 Arrodoniment 0  
Comissió operació  Obertura 0 % 
 No disponibilitat 0,025 trimestral      
 Fedatària: secretària Consell Comarcal 
Comissions d'operativa  Q34 – 0,50 
 Q19 – 0,40 
 Xecs/altres – 0,50 
 
Segon. Concertar amb l’entitat Caixabank S.A. una operació de crèdit a curt termini amb les 
següents característiques: 
 
Núm. 2  Caixabank S.A.  
Import   500.000,00 € 
Tipus interès  Eur + 0,83 % 
Revisió de tipus  Trimestral 
Comissions  Broker 0  
 Arrodoniment 0  
Comissió operació  Obertura      % 
 No disponibilitat 0,10 anual pagat trimestralment      
 Fedatari: secretària Consell Comarcal  
Comissions d'operativa  Q34 – 1 € transferències alienes 



 

 

 Q19 – 0,14 € entitat 1 € alienes 
 Xecs/altres - 0 
 
Tercer. Fer constar explícitament:  
 

a)  Que aquesta entitat compta amb Pressupost aprovat per a l'exercici actual. 
b)  Que, abans i després de formalitzar aquesta operació, l'import concertat vigent per 

les d'aquesta naturalesa no supera ni superarà en cap moment el 30 % dels 
recursos liquidats per a operacions corrents de l'exercici de 2014. 

c)  Que la part disponible dels recursos afectats en garantia és suficient per atendre la 
devolució del capital i les despeses financeres que pot generar l'operació. 

 
Quart.  Trametre informació del crèdit que es formalitzi a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en termini i forma regulats 
a la normativa vigent sobre tutela financera de les entitats locals. 
 
Cinquè. Facultar el Sr. Jesús Fierro i Rugall, president, amb DNI núm. 41078325-A, per tal que, en 
nom i representació d'aquesta corporació comarcal, formalitzi la documentació contractual 
corresponent. 
 
 
8.2. APROVACIÓ DE BASES PER LA CONTRACTACIÓ DE PÒLI SSES DE TRESORERIA 
 
 
Atesa la proximitat del venciment de les pòlisses de crèdit concertades per la corporació l’any 
2015. 
 
Atès el desacompassament en la recaptació dels ingressos i els pagaments de les despeses 
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments ineludibles 
programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim 
de 400.000,00 €. 
 
Es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació d’una pòlissa de 
crèdit anual per import de 400.000,00 €. 
 
Segon.  Sol·licitar a les diferents entitats bancàries la presentació de propostes. 
 
Tercer.  Autoritzar al President del Consell Comarcal per signar-les 
 
 
9.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4/2015, DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS I GENERACIÓ DE 
CRÈDIT 

Núm. exp. INT 2015/29  
    
Atesa la necessitat d’atendre les despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que 
no tenen consignació pressupostària, caldrà tramitar l’expedient de crèdit extraordinari, amb 
subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats 
previstes a l’article 177.4 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. 
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Atès les majors despeses que es preveuen realitzar en aquest exercici econòmic i que el crèdit 
consignat en el vigent pressupost no és ampliable, i com a conseqüència que s’han produït 
ingressos de naturalesa no tributària, es procedeix a incrementar les partides de despeses que es 
relacionen a continuació, mitjançant el corresponent expedient de Generació de crèdits.  
 
Crèdits extraordinaris: 

APL ICACIÓ  
PR ESSU PO ST ÀR IA D E N O M IN AC IÓ Q U AN TIA

4330.22400 D esenv.em presarial. A ssegurances 397,92

9200.62400 S erv.genera ls :E lem ents de transport 6 .036,34  

Generació de crèdits: 

A P L I C A C I Ó  
P R E S S U P O S T À R I A D EN O M IN A C I Ó Q U A N T I A

1 6 2 3 .2 2 5 0 0 Trib u ts  e s ta ta ls  (C H E ) 3 .5 5 8 , 7 5

9 2 0 0 .6 2 4 0 0 E le m e n ts  d e  t ra n s p o rt 1 .5 0 0 , 0 0  

D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 i 181 del RDL 2/2004 de 5 de març, text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria absoluta, amb els vots a favor del 10 membres de CiU 
i dels 4 membres de ERC presents, i els vot d’abstenció dels 3 membres de Candidatura de 
Progrés. s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la modificació de crèdits 4/2015, de crèdits extraordinaris i generació de crèdits   
amb les partides pressupostàries i imports més avall indicats, així com el seu finançament. 
 
Crèdits extraordinaris: 

APL ICACIÓ  
PR ESSU PO ST ÀR IA D E N O M IN AC IÓ Q U AN TIA

4330.22400 D esenv.em presaria l. A ssegurances 397,92

9200.62400 S erv.genera ls :E lem ents  de transport 6 .036,34

TO TA L ... 6 .434,26  

Finançament que es proposa:  
Baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

APL ICACIÓ  
PR ESSU PO ST ÀR IA D E N O M IN AC IÓ Q U AN TIA

3260.12001 E ducació . R etrib .func ionaris  A 2 -1.433,40

3260.16000 E ducació . S egureta t soc ia l -4 .602,94

4330.22706 D esenv.em presarial. E stud is  tècn ics -397,92

TO TA L ... -6 .434,26  



 

 

Generació de crèdits: 

AP L ICACIÓ  
P R E S S U P O S T ÀR IA D E N O M IN AC IÓ Q U AN TIA

1623.22500 R es idus . T ribu ts  es ta ta ls  (C H E ) 3.558,75

9200.62400 S erv.genera ls .E lem ents  de  transport 1 .500,00

TO T A L ... 5 .058,75  
 
Finançament que es proposa:  
Majors ingressos i alienació de béns inventariables de l’entitat 
 

AP L IC AC IÓ  
PR ES SU PO S T ÀR IA D E N O M IN AC IÓ Q U AN TIA

46200 T ransferècn ies corrents  d 'a jun tam ents 3.558 ,75

61900 A lienac ió  d 'invers ions rea ls 1 .500 ,00

TO TA L ... 5 .058 ,75  
 
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 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. 
 
 
10. ALIENACIÓ D’UN BÉ MOBLE I BAIXA 

Núm. exp. INT 2015/15  
 
Aquesta corporació posseeix diversos béns mobles que han esdevingut no utilitzables per als 
serveis comarcals corresponents, a causa del deteriorament i la depreciació, entre els quals es 
troben els vehicles següents: 
 

• Vehicle llevaneus marca Brimont, model Latil, motor diesel, potència 16CV fiscals. Any de 
fabricació 1982. Número de motor 647050H, xassís 019009. Matrícula E4776BBX. Valor 
adquisició 6.028,15 €. Valor actual descomptat amortització: 0,00 €. Número inventari  béns 
mobles: epígraf 1, subepígraf 132, número bé 66 

• Camió Rocar Compactador RC-5, amb elevador contenidors polivalent i far giratori. 
Matrícula L1018X. Valor adquisició 55.293,11 €. Valor actual descomptat amortització: 0,00 
€. Número inventari  béns mobles: epígraf 1, subepígraf 132, número bé 164. 

 
S’ha instruït l’expedient administratiu oportú, en el qual s’ha determinat la taxació per part de 
l’enginyer del Consell Comarcal dels vehicles esmentats: 

- Vehicle llevanes Brimont en 0,06 €/kg. 
-  Camió Rocar Compactador RC-5 en 1.000,00 €  

 
S’ha justificat també, al mateix expedient, el caràcter patrimonial del bé i la necessitat i 
conveniència, per als interessos comarcals, d’acordar aquesta alienació. Aquest bé consta sense 
valor a l’inventari atès que està amortitzat 
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L’empresa Motor Tàrrega  SA ha manifestat a aquest Consell el seu interès a adquirir, el vehicle 
camió Rocar Compactador Mercedez Benz matrícula L1018X, a títol de compravenda, el vehicle 
esmentat, pel preu de 1.000,00 €,  
 
L’empresa Francesc Pelegrina Barbero ha manifestat a aquest Consell el seu interès a adquirir, el 
vehicle llevaneus marca Brimont, model Latil, motor diesel, potència 16CV fiscals. Any de 
fabricació 1982. Número de motor 647050H, xassís 019009. Matrícula E4776BBX. a títol de 
compravenda, el vehicle esmentat, pel preu de 0,06 €/kg, per ser destinat a xatarra-desguaç,  
 
Atès el disposat als articles 137, 142 i 143 de la Llei de patrimoni de les administracions públiques i 
a l’article 45 del Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la venda directa a l’empresa  Motor Tàrrega  SA, el vehicle camió Rocar 
Compactador Mercedez Benz matrícula L1018X, a títol de compravenda, pel preu de 1.000,00 €,  
 
Segon. Aprovar la venda directa a l’empresa  Francesc Pelegrina Barbero, el vehicle llevaneus 
marca Brimont, model Latil, motor diesel, potència 16CV fiscals. Any de fabricació 1982. Número 
de motor 647050H, xassís 019009. Matrícula E4776BBX, a títol de compravenda, pel preu de 0,06 
€/kg,   
 
 
Tercer.  Facultar al President perquè, en representació de la corporació, atorgui tots els documents 
públics i privats que siguin necessaris per executar l’acord anterior. 
 
 
11. CESIO D’ESPAIS A VARIES TORRES DE TELECOMUNICAC IONS 
 
La Sra. Camps, gerent, explica la necessitat de signar un contracte marc per a la coubicació de 
serveis de telecomunicacions i el contingut de les propostes de sol·licitud d’acord per a la ubicació 
d’antenes a diverses torres per a l’ampliació de la xarxa de banda ampla de telecomunicacions, de 
tal manera que es puguin cobrir espais que encara eren “foscos”, i explica casos concrets com la 
necessitat de canviar alguna ubicació com la prevista inicialment al Rec dels 4 pobles que 
finalment s’instal·larà al dipòsit d’aigua de Montferrer. 
 
El Sr. Viaplana, del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, pregunta si amb aquest canvi es 
podrà cobrir el nucli d’Arfa, essent respost per la gerent afirmativament. 
 
 
APROVACIÓ DEL CONTRACTE MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL  SERVEI DE COUBICACIÓ 

 
Exp. Núm.: SEC 2015/20  

 



 

 

Les torres que son titularitat del CTTI i que estan gestionades per Tradia Telecom estan sotmeses 
al contracte marc per a la prestació del servei de coubicació amb les empreses Tradia Telecom, 
Retevision I SAU i On Tower Telecom Infraestructures SAU mitjançant el qual es gestiona les 
autoritzacions i acords individuals de coubicació d’infraestructures que integren la xarxa de 
telecomunicacions de les qual siguin titulars. 
 
Per tal d’instal·lar i acabar el desplegament de la xarxa Wimax del Consell Comarcal és necessari 
utilitzar algunes infraestructures que estan regulades per aquest contracte marc per a la seva 
gestió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar la subscripció del contracte marc per a la prestació del servei de coubicació amb 
Tradia Telecom SAU, Retevision I SAU i On Tower Telecom Infraestructures SAU. 
 
Segon.  Notificar aquest acord als interessats i al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
11.1. CESSIÓ D'UN ESPAI A LA TORRE DE TELECOMUNICAC IONS D'ADRAEN DE 
L'AJUNTAMENT DE LA VANSA I DEL CENTRE DE TELECOMUNI CACIONS I TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (CT TI) 
 

Exp. Núm.: SEC 2015/3  
 
Per part de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell es va arribar a 
un acord per a la cessió d’ús d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada a la 
polígon 1 parcel·la 14 a la Vansa anomenada “Coll de Bancs” del municipi de la Vansa i Fórnols, 
per a la instal·lació d’un equip de telecomunicacions de banda ampla amb els seus elements i amb 
tots els subministraments i serveis necessaris per donar cobertura al nucli d’Adraen. 
 
Alhora, i tenint en compte que aquesta torre és propietat del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologia de la informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i vist el conveni que es va firmar 
entre l’Ajuntament i el Centre, per la instal·lació de nous equips s’ha de signar conveni amb aquest 
últim. 
  
La cessió de l’espai a la torre per a la instal·lació de l’antena del Consell Comarcal tindrà un cost 
de d’allotjament i del consum elèctric. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Sol·licitar i aprovar el conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la 
informació de la Generalitat de Catalunya per a la instal·lació d’un equip del Consell Comarcal d’un 
espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada al polígon 1 parcel·la 14 de la Vansa, 
anomenada “Coll de Bancs” del municipi de la Vansa i Fórnols, per a la instal·lació d’un 
equipament de telecomunicacions amb els seus elements complementaris i amb els serveis i 
subministraments necessaris per a la prestació del servei. 
 
Segon.   Notificar aquest acord al CTTI i a l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols. 
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11.2.CESSIÓ D’UN ESPAI DE LA TORRE DE TELECOMUNICAC IONS DE L’ARP DE 
L’AJUNTAMENT DE LA VANSA I FÓRNOLS, DEL CENTRE DE T ELECOMUNICACIONS I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE C ATALUNYA (CTTI) I 
CELLNEXT 

Exp. Núm.: SEC 2015/16  
 
Per part de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’ha es va 
arribar a un acord per a la cessió d’ús d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada a 
la parcel·la 382 del Polígon 8 a la Vansa anomenada “L’Arp” del municipi de la Vansa i Fórnols, per 
a la instal·lació d’un equip de telecomunicacions de banda ampla amb els seus elements i amb tots 
els subministraments i serveis necessaris per donar cobertura als nuclis de Tuixent, Josa, La 
Vansa i altres. 
 
Alhora, i tenint en compte que aquesta torre és propietat del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologia de la informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), i vist el conveni que es va firmar 
entre l’Ajuntament i el Centre en data 28/06/2002, per la instal·lació d’equips ja es compte amb una 
autorització de 10/09/2008 per la instal·lació dels equips existents. 
 
Ara és necessàri instal·lar un nou equip de la xarxa Wimax i s’ha de signar conveni amb el CTTI, 
qui n’ha cedit la gestió i explotació a  Cellnext (Tradia, Retevision i OnTower Telecom ) 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Sol·licitar i aprovar el conveni amb el Cellnext per a la instal·lació d’un equip del Consell 
Comarcal d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada al polígon 8 parcel·la 382 de 
la Vansa, anomenada “l’Arp” del municipi de la Vansa i Fórnols, per a la instal·lació d’un nou 
equipament de telecomunicacions amb els seus elements complementaris i amb els serveis i 
subministraments necessaris per a la prestació del servei. 
 
Segon.   Notificar aquest acord al CTTI, a Cellnext i a l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
 
 
11.3. CESSIÓ D'UN ESPAI A LA TORRE DE TELECOMUNICAC IONS DE LA COLLADA DE 
PUBILL DE LA EMD DE CASTELLBÓ, DEL CENTRE DE TELECO MUNICACIONS I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE C ATALUNYA (CTTI) I DE 
TRADIA ALBERTIS 
 

Exp. Núm.: SEC 2015/8  
 
Per part de l’EMD de Castellbó i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’ha arribat a un acord per a la 
cessió d’ús d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada a la parcel·la 401 del 
Polígon 18  del serrat de Turbiàs anomenada “Collada de Pubill” del municipi de la EMD de 
Castellbó, per a la instal·lació d’un equip de telecomunicacions de banda ampla amb els seus 
elements i amb tots els subministraments i serveis necessaris per donar cobertura als nuclis de 
Castellbó, Turbiàs, les Eres, Santa Creu de Castellbò, Albet i Sant Andreu i altres. 
 



 

 

Aquesta torre és propietat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la informació de la 
Generalitat de Catalunya (CTTI), qui va firmar signar conveni amb l’Entitat Municipal en data 
28/06/2002, i a partir del qual es va autoritzar la instal·lació d’equips Wimax del Consell Comarcal 
en data 10/03/2008. 
 
Ara és necessari instal·lar un nou equip corresponent a l’ampliació de la xarxa Wimax i s’hauria de 
signar conveni amb el CTTI, qui n’ha cedit la gestió i explotació a Tradia. 
 
Alhora, i tenint en compte que aquesta torre és propietat del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologia de la informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i vist el conveni que es va firmar 
entre l’EMD de Castellbò i el Centre en data 28/06/2002, per la instal·lació de nous equips s’ha de 
signar conveni amb aquest últim, el qual en va cedir la gestió i explotació a TRADIA 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Sol·licitar i aprovar el conveni per la cessió amb TRADIA Telecom SAU d’un espai a la 
torre de telecomunicacions existent ubicada a la parcel·la 401 del Polígon 18 del serrat de Turbias, 
anomenada “Collada de Pubill” del municipi de Montferrer i Castellbò en terreny propietat de la 
EMD de Castellbó, per a la instal·lació d’un equipament de telecomunicacions amb els seus 
elements complementaris i amb els serveis i subministraments necessaris per a la prestació del 
servei. 
 
Segon.   Notificar aquest acord al CTTI, a TRADIA-Abertis i a la EMD de Castellbó. 
 
 
11.4. CESSIÓ D'UN ESPAI A LA TORRE DE TELECOMUNICAC IONS DEL PLA DE LES 
FORQUES DE L'AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL, DEL CEN TRE DE 
TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE  LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (CTTI)  

Exp. Núm.: SEC 2015/9  
 
Per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell es va arribar a un 
acord per a la cessió d’ús d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada a la parcel·la 
54 del Polígon 4 en el paratge anomenat Pla de les Forques en el terme municipal de La Seu 
d’Urgell, per a la instal·lació d’un equip de telecomunicacions de banda ampla amb els seus 
elements i amb tots els subministraments i serveis necessaris per donar cobertura al territori dels 
nuclis de La Seu d’Urgell i la zona propera del terme municipal de La Seu d’Urgell. 
  
Alhora, i tenint en compte que aquesta torre és propietat del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologia de la informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i vist el conveni que es va firmar 
entre l’Ajuntament i el Centre, per la instal·lació de nous equips s’ha de signar conveni amb aquest 
últim. 
  
La cessió de l’espai a la torre per a la instal·lació de l’antena del Consell Comarcal tindrà un cost 
de d’allotjament i del consum elèctric. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Sol·licitar i aprovar el conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la 
informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) per a la instal·lació d’un equip del Consell 
Comarcal d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada al  polígon 4 parcel·la 54 en 
el paratge anomenat “Pla de les Forques” del municipi de La Seu d’Urgell, per a la instal·lació d’un 



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

equipament de telecomunicacions amb els seus elements complementaris i amb els serveis i 
subministraments necessaris per a la prestació del servei. 
 
Segon.   Notificar aquest acord al CTTI i a l’Ajuntament de La Seu d’Urgell. 
 
 
11.5 CESSIÓ D'UN ESPAI A LA TORRE DE TELECOMUNICACI ONS DEL COGULLÓ 

 
Exp. Núm.: SEC 2015/17  

 
Per part de l’Ajuntament de Fígols i Alinyà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell es va arribar a un 
acord per a la cessió d’ús d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada a la parcel·la 
en el paratge anomenat “Cogulló” en el terme municipal de Fígols i Alinyà, per a la instal·lació d’un 
equip de telecomunicacions de banda ampla amb els seus elements i amb tots els 
subministraments i serveis necessaris per tenir un enllaç i donar cobertura als municipis propers. 
 
Alhora, i tenint en compte que aquesta torre és propietat del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologia de la informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i vist el conveni que es va firmar 
entre l’Ajuntament i el Centre, per la instal·lació de nous equips s’ha de signar conveni amb aquest 
últim. 
  
La cessió de l’espai a la torre per a la instal·lació de l’antena del Consell Comarcal tindrà un cost 
de d’allotjament i del consum elèctric. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Sol·licitar i aprovar el conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la 
informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) per a la instal·lació d’un equip del Consell 
Comarcal d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada en el paratge anomenat 
“Cogulló” del municipi de Fígols i Alinyà, per a la instal·lació d’un equipament de telecomunicacions 
amb els seus elements complementaris i amb els serveis i subministraments necessaris per a la 
prestació del servei. 
 
Segon.   Notificar aquest acord al CTTI i a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà. 
 
 
11.6. CESSIÓ D'UN ESPAI A LA TORRE DE TELECOMUNICAC IONS DEL DIPÒSIT D’AIGUA 
DEL BALCÓ DEL PIRINEU (PROP DEL REC DELS QUATRE POB LES) 

 
Exp. Núm.: SEC 2015/9  

 
Per part de l’Ajuntament de Montferrer i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’ha arribat a un acord 
per a la cessió d’ús d’un espai a la torre de telecomunicacions existent ubicada a la a la parcel·la 
9055 del Polígon 5 en la ubicació on hi ha el dipòsit municipal d’aigua del Balcó del Pirineu, (prop 
de la captació del Rec dels 4 Pobles), i en el terme municipal de Montferrer i Castellbó, per a la 
instal·lació d’un equip de telecomunicacions de banda ampla amb els seus elements i amb tots els 



 

 

subministraments i serveis necessaris per donar cobertura al nucli de Pla de Sant Tirs, Adrall, Arfa, 
Polígon de Montferrer i altres dins del terme municipal de Ribera d’Urgellet, Montferrer i Castellbò i 
altres. 
 
La present cessió d’ús serà gratuïta i tindrà una durada de deu anys a comptar de la data de 
signatura del conveni i es podrà prorrogar la seva vigència, mitjançant dos períodes de 10 anys, 
cadascun d’ells, fins un màxim de vint anys.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.   Aprovar l’acceptació de la cessió d’un espai a la torre de telecomunicacions existent 
ubicada a la parcel·la 9055 del Polígon 5 en la ubicació on hi ha el dipòsit municipal d’aigua del 
Balcó del Pirineu, i en el terme municipal de Montferrer i Castellbó, per a la instal·lació d’un 
equipament de telecomunicacions amb els seus elements complementaris i amb els serveis i 
subministraments necessaris per a la prestació del servei. 
 
Segon.   Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbó. 
 
 

Comissió de Governació, Cooperació Territorial  
 
 
12. CONVENI AMB OBRA SOCIAL "LA CAIXA" PER BEQUES D E MENJADOR ESCOLAR 

Exp. Núm.: SUB 2015/5  
 
Per Acord de Govern, de data 3 de novembre de 2015, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va 
aprovar la memòria de col·laboració econòmica per a complementar els ajuts per raons 
econòmiques, socials i geogràfiques dels alumnes d’escolarització obligatòria de la comarca de 
l’Alt Urgell, curs 2015-2016 redactada pel consorci d’Atenció a les Persones i sol·licitar un ajut a 
l’Obra social “La Caixa” que s’ha de formalitzar amb aquest conveni.  
 
Vist l’establert als títols VI i XII del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya i que 
fixa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que se li deleguin d’acord amb la 
legislació de règim local, 
  
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Obra social “La Caixa”  
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’Obra social “La Caixa” 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president per a que subscrigui l'esmentat conveni i realitzi toles les 
gestions necessàries per a la seva plena eficàcia. 
 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
 
La Secretària       El President   



 
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    
 


