
  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2016/2 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 14 d'abril de 2016 
Durada: De les 13:30 a les 14:45 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  

 
 
Hi assisteixen: 
 
Il·lm. Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  
Sr. Ricard Pérez Llordes, vice-president primer  
Il·lma. Sra. Cristina Barbens i Casals, vice-presidenta tercera  
Il·lma. Sra. Rosa Fàbrega i Romà, vice-presidenta quarta  
Il·lma. Sra. M. Carme Ribó i Domenjó, consellera  
Sra. Anna Isabel Manrique i Pérez, consellera  
Sra. Dolors Espluga i Espluga, consellera  
Sra. Rosa Andorrà i Nicola, consellera  
Sr. Bernabé Fernández Hernando, conseller  
Sr. Francesc Canillo i Cadena, conseller  
Sr. Sergi Parramon Garcia, conseller  
Sra. Anna Bonet i Peláez,  consellera  

Sr. Joan Barrera Aranda, conseller  
Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller  
Sra. M. Dolors Vidal Guiu, consellera  
 
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
 
Excusen la seva absència:  

 
Sr. Francesc Viaplana i Manresa, vice-president segon  
Sra. M. Carme Valls i Piera, consellera  
Sr. Ernest Garcia i Ferras, conseller  
Sr. Andreu Marsà i Viles, conseller  
 
Alcaldes presents: No n’hi ha 
 



 

 

 
S’incorporen durant la sessió: M. Carme Ribó Domenjó 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, Cooperació Territorial 
2. Aprovació del conveni de col•laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de 

cooperació i assistència municipal, anualitat 2016 
3. Conveni amb el Departament d'Interior per la gestió de les dades generades pel sistema 

d'informació hidrològica comarcal. 
4. Donar compte del decret d’aprovació liquidació pressupost 2015 
5. Pla econòmic financer 
6. Pressupost i plantilla personal 2016 
7. Donar compte del decret de presidencia 41/2016 d'aprovació del Pla pressupostari a mig 

termini 2017-2019 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
8. Aprovació del conveni amb l'EMD de Castellbó i l'Ajuntament de Montferrer per les 

Jornades dels Refugis Càtars i l'espectacle "Cercamón" 
9. Aprovació del conveni amb l'EMD de Josa i Tuixent per les Jornades dels Refugis Càtars a 

Josa de Cadí  
10. Aprovació del conveni amb els ajuntaments de Josa i Tuixén i La Vansa i Fórnols per la 

Festa de les Trementinaires.  
11. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Valls d'Aguilar i l'EMD de la Guàrdia d'Ares per 

la Jornada de Mitologia Pirinenca 
12. Nomenament representant per l'Associació Cultura i Entorn del Pirineu 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

13. Modificació de les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador adreçats a 
alumnat de l'Alt Urgell d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de 
centres educatius sufragats amb fons públics pel curs escolar 2016-2017 

14. Proposta de finançament del servei de transport i menjador escolar per al curs 2015-2016 
 

Punts inclosos per urgència: 
15. Donar compte de l'informe trimestral d'execució pressupostària 4rt trimestre 2015 
16.  Donar compte dels informes de morositat i del període mig de pagament i d'execució 

pressupostària del  4rt. trimestre de 2015 
 

17. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència  
18. Informes de Presidència 
19. Torn obert de paraules als alcaldes 
20. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
Comissió de Governació, Cooperació Territorial 

 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA EN 
MATÈRIA DE COOPERACIÓ I ASSISTÈNCIA MUNICIPAL, ANUALITAT 2016 

Exp. Núm.: CNV 2016/4  
 
L'article 92 del Text refós la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que les diputacions 
provincials han d'exercir les funcions d'assistència i cooperació jurídica i tècnica als municipis i que 
alhora han de garantir l'exercici efectiu, dins dels municipis, de les funcions públiques necessàries a 
què es refereix el punt 3 d’aquest article. 
 
L'article 30 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposa que, a cada 
comarca, hi ha d'haver un servei de cooperació i assistència municipals encarregat d'assessorar els 
municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i serveis, 
així com que en qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l’exercici en les 
corporacions locals de les funcions públiques de secretaria i de control de fiscalització reservades 
als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL) dona un nou redactat a l’article 36 de la Llei reguladora de les bases del Règim local  
 
L'article 93.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que, entre les 
diputacions i els consells comarcals, s'han d'establir, per mitjà de conveni, els mecanismes de suport 
perquè la comarca pugui desplegar les competències que li atribueix la Llei d'organització comarcal 
de Catalunya en matèria d'assistència i cooperació i de l'exercici de les funcions públiques 
necessàries en l'àmbit municipal. 
 
La Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van signar el primer dels convenis l’any 
1990 amb la voluntat d'establir mecanismes de col·laboració per a l'exercici d'aquestes 
competències concurrents entre ambdues administracions i en atenció a les circumstancies 
específiques del seu àmbit territorial i a l’important nombre de petits municipis es considera l'àmbit 
comarcal com l’idoni per a la prestació dels serveis objecte del present conveni.  
 
Per a l’any 2016 s’ha rebut la del conveni corresponent de la Diputació i que es desglossa en els 
següents imports: 

- Assistència i cooperació:  153.164,00 € 
- SAT (5 places):   175.925,00 € 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida en matèria de cooperació i 
assistència municipal per a l’anualitat 2016. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la Diputació de Lleida. 
 



 

 

 
 
3. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'INTERIOR PER LA GESTIÓ DE LES DADES 
GENERADES PEL SISTEMA D'INFORMACIÓ HIDROLÒGICA COMARCAL: RATIFICACIÓ DE 
DECRET 
 
En data 6 d’abril s’ha dictat el Decret de presidència 2016/63 del tenor literal següent : 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/63 

  Núm. Exp.: CNV 2016/5  
 
CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'INTERIOR PER LA GESTIÓ DE LES DADES 
GENERADES PEL SISTEMA D'INFORMACIÓ HIDROLÒGICA COMARCAL 
 
Dins el marc de planificació de l’Acord de Govern de 10 de febrer de 2015 es va aprovar la revisió 
del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (en endavant INUNCAT). 

Aquest Pla especial INUNCAT és el marc jurídic-funcional per fer front a totes aquelles emergències 
per inundacions que es donin dins l’àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l’organització 
i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres 
administracions públiques i de les entitats privades. 

Així mateix, el Pla especial INUNCAT quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els 
aspectes fonamentals per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les 
èpoques de perill i desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament 
per als treballs d'actuació en cas d'emergència. 

 
Alhora el CECAT exerceix les funcions, entre d’altres, de rebre i obtenir informació, analitzar, avaluar 
i determinar les conseqüències dels sinistres i els riscs significatius en temps real. Així mateix, també 
li correspon tractar les informacions i dades provinents d’aspectes relacionats amb el risc, sinistres 
greus, estats d’emergència, o qualsevol altre de caràcter similar 
 
En aquest context, s’ha rebut del Departament d’Interior una proposta de conveni per a la gestió de 
les dades generades pel sistema d’informació hidrològica comarcal per a la millora de la previsió i 
gestió del risc d’inundacions. 
 

El Consell Comarcal disposa d’un Sistema d’Informació Hidrològica (en endavant SIH) que permet 
obtenir dades anticipades sobre el comportament de les conques hidrogràfiques per una millor gestió 
del risc d’inundacions, en tres punts de la comarca. 

El present conveni no comporta cap despesa econòmica per cap de les parts que el formalitzen 
 
Tenint en compte l’interès de col·laboració per ambdues parts, 
 
HE RESOLT 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament d’Interior per la gestió de les dades generades pel 
sistema d’informació hidrològica comarcal, que té per objecte ’intercanvi, en temps real, de les dades 
obtingudes pel SIH del Consell Comarcal, a fi i efecte de millorar les previsions i gestions dels riscos 
d’inundacions i, consegüentment, aconseguir millorar la seguretat de les persones i dels béns en 
zones especialment inundables, mitjançant les accions preventives corresponents, especialment 
l’alerta primerenca a la població. 
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Segon. Designar com a membres de la de la Comissió de Seguiment prevista al mateix Conveni als 
Srs. Jesús Fierro i Rugall i al Sr. Francesc Viaplana Manresa. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució al Departament d’Interior. 
 
Quart. Elevar aquest Decret al Ple per a la seva ratificació” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Ratificar el Decret esmentat. 
 
 
4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 

Exp. Núm.: INT 2016/6  
 
En data 29 de febrer s’ha dictat el Decret de presidència 2016/34 del tenor literal següent: 

 
“1. ANTECEDENTS 
 
 
1.1 En data 29 de febrer de 2016 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació 
del pressupost del 2015. 
 
1.2. En data 29 de febrer de 2016 la intervenció va emetre informe sobre el compliment dels resultats 
obtinguts a la liquidació. 
 
1.3 En data 29 de febrer de 2016 la secretària interventora va emetre informe sobre el càlcul dels 
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015. 
 
1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 a 31 de desembre del mateix exercici, 
s'obté el següent resultat:  
 
 
1.4.1. Pressupost de despeses:  
 
 



 

 

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 5106023,62
Modificacions de despeses: 667735,57
Pressupost definitiu de despeses: 5773759,19
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses: 5050483,38
Obligacions reconegudes: 4991092,85
Despeses ordenades: 4991092,85
Pagaments realitzats: 3955753,07
Obligacions pendents de pagament: 1035339,78

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 2015745,22
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats: 1601167,38
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 414577,84

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT:     1449917,62  
 
 
1.4.2. Pressupost d’ingressos: 
 
 
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 5106023,62
Modificacions d’ingressos: 667735,57
Pressupost definitiu d’ingressos: 5773759,19
Drets reconeguts: 5190861,44
Drets anul·lats: 0
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta: 2919860,8
Drets pendents de cobrament: 2271000,64

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 3824091,13
Baixes: 1298,37
Recaptació: 2623558,54
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1199234,22

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 3470234,86  
 
 
1.4.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
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CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL

Exercici Comptable: 2015

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2015

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 4.719.527,62 4.227.428,92 492.098,70

b. Altres operacions no financeres 451.333,82 535.489,07 - 84.155,25

1. Total operacions no financeres (a+b) 5.170.861,44 4.762.917,99 407.943,45

2. Actius financers 20000,00 20000,00 - 0,00

3. Passius financers 0,00 208.174,86 -208.174,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 5.190.861,44 4.991.092,85 199.768,59
AJUSTOS:

0,00

160788,28

19214,88

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 341.341,99

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
grals. 

 
 
 
 
1.4.4. Romanent de tresoreria: 
 



 

 

 

 
 
1.4.5. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 270.715,67 €. Estan formats pels romanents 
d’incorporació obligatòria i voluntària. Els d’incorporació obligatòria figuren com a ajustos en l'estat 
del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de finançament afectat: 
 
  - Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos afectats, amb 
el següent detall: 
 

- 2010-005-002, amortització préstec BBVA SA per import de 212.279,95 € 
- 2010-006-002, amortització préstec Caixabank SA per import de 39.533,16 € 
- 2012-002-001, Aodl per import de 18.932,56 € 

 
 
1.5. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost. 
 
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició 
d'equilibri o superàvit pressupostari. 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté per 
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia 
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la 
pressupostària. 
 

CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2015

1. (+) Fons líquids 735.130,52

2. (+) Drets pendents de cobrament 3.498.225,26

(+) del Pressupost corrent 2.271.000,64

(+) de Pressupostos tancats 1.199.234,22

(+) d'operacions no pressupostàries 27.990,40

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 2.834.908,10

(+) del Pressupost corrent 1.035.339,78

(+) de Pressupostos tancats 414577,84

(+) d'operacions no pressupostàries 1.384.990,48

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació -134.099,88

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 134099,88

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària 0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.264.347,80

II. Saldos de dubtós cobrament 254958,61

III. Excés de finançament afectat 270715,67

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 738.673,52
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L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 411.878,24 € d'acord amb el 
següent detall: 
 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat   
Ingressos no financers 5.170.861,44
Despeses no financeres 4.762.917,99
Superàvit no financer 407.943,45
Ajustos d'ingressos   
Recaptació  3.934,79
PTE 0,00
Interessos 0,00
Ajustos de despeses   
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos  0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 5.174.796,23
Despeses ajustades 4.762.917,99
Capacitat de finançament 411.878,24

 
 
1.6. Compliment de la regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa, 
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que es desprèn de la 
liquidació del 2015. 
 
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera,  exclosos els interessos del deute, 
la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i 
transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals, les despeses 
finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera 
edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 
Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la 
IGAE. 
 
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual aplicarem la taxa de 
referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014 al 2015 és del 
1,3% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les 
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius). 
 



 

 

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost 
2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local compleix la 
Regla de la despesa amb un marge de 29.323,93 €. 
 

Concepte 

Liquidació 
exercici 2014 

Liquidació 
exercici 2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 

4.471.437,49 4.736.593,31

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) 

0,00 0,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 
  0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 
  0,00

+/-Execució d'avals.   0,00

+Aportacions de capital.   0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 
  0,00

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions público 
privades. 

  0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00

+/-Arrendament financer.   0,00

+Préstecs   0,00

-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 
  0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres 
Administracions Públiques 

  0,00

Altres 

  0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del deute 4.471.437,49 4.736.593,31

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres ens que 
integren la Corporació Local 

  0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o 
d'altres Administracions públiques 

3.827.627,83 4.024.153,73

Unió Europea 3.327,50 117.784,98

Estat 57.299,00 11.617,77

Comunitat Autònoma 3.093.523,89 3.162.847,01

Diputacions 380.179,70 451.646,98
Altres Administracions Públiques 293.297,74 280.256,99

- Transferències per fons dels sistemes de finançament 
  0,00

 - Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 
  0,00

Total despesa computable a l'exercici (1) 
643.809,66 712.439,58

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,013   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència   652.179,19 

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la recaptació (3) 

89.584,32   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la recaptació (3) 

0,00   
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a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 
741.763,51   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE  (Exercici n) (5) 712.439,58

Marge d'incompliment 29.323,93

 
1.7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1.7.1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de 
l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest 
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals 
es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats  
 
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats 
minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 4.719.527,62 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 
5   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 4.719.527,62 
6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 349.320,81 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 402.844,09 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 15,94% 

 
1.7.2. Període mig de pagament 
 
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 73,58 dies.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, 
i la recaptació neta. 
 



 

 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar: 
 
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 

 Els romanents de crèdit 
 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el compliment 
del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs 
i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del volum 
d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint 
en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per 
aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any 
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos 
liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de 
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats 
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a 
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres 
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del 
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del 
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el 
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Per tant,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats figura a 
la part . 
 
Segon. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
 
Tercer. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 
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Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Donar compte del Decret esmentat. 
 
 
5. PLA ECONÒMIC FINANCER 

Núm. exp. INT 2016/8 
 
Pel Decret de Presidència de data 31 de març de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del pla 
econòmic financer, d’un any, per al compliment de la regla de la despesa. 
 
En cop ajustada la liquidació del pressupost aprovada, s’assoleix l’objectiu de la regla de la despesa, 
atès que hi ha un ingrés pel Fons de cooperació que s’ha qualificat de tendència d’ingrés per canvi 
normatiu 
 
La intervenció ha emès el corresponent informe a la liquidació que així ho constata. 
 
Per tant es retira el punt de l’ordre del dia atès que no és necessari. 
 
 
6. PRESSUPOST I PLANTILLA PERSONAL 2016 
 
Té la paraula el Sr. Ricard Pérez, vicepresident, qui  fa la presentació introductòria i inicial de 
Pressupost del 2016, i en primer lloc agraeix la feina i la dedicació del Sr. Jaume Naudí i de la Sra. 
Sara Camps. Es fa la presentació a través del document resum i comparatiu en document electrònic 
que es projecta en pantalla al Ple. 
 
En primer lloc exposa que és un pressupost de màxims reals, ja que ara per ara, no depèn tant del 
propi Consell Comarcal sinó que té una gran dependència de la Generalitat i de les altres 
administracions, tot i que marca una tendència a necessitats d’altres línies o projectes nous, encarat 
a projectes europeus, i destaca la inversió de 3 milions d’euros dins la convocatòria FEDER que 
gestiona el Departament de Governació i la inversió de ½ milió d’euros en xarxa de camins que serà 
també una bona línia política per tirar endavant. 
 
Pel que fa a la tramitació de la proposta de pressupost, explica que ha estat oberta a tots els grups 
i que han estat participatius, i que el resultat aconseguit és prou positiu tot i el marc normatiu restrictiu 
que imposa l’aplicació de la regla de la despesa. 
 
A continuació relaciona les despeses previstes per capítols destacant, pel que fa al capítol 1 de 
despeses de personal, la inclusió de l’increment de 1 % previst a la Llei de pressupostos de l’Estat i 
la recuperació d’una part de la paga extra de l’any 2012, que encara està pendent. 
 
Pel que fa als serveis als ajuntaments es contempla el manteniment dels serveis supramunicipals 
coma feina bàsica del Consell Comarcal, així com el manteniment dels serveis d’atenció a les 
persones que es presten a través del Consorci d’Atenció a les Persones. 



 

 

 
Pren la paraula la Sra. Sara Camps, gerent, qui presenta el resum per capítols del pressupost 
d’ingressos, destacant-ne la diferència pel que fa al capítol 4, que disminueix i al capítol 3 que 
s’incrementa, ja que les transferència dels ajuntaments pel servei de SAT han passat a ser una taxa 
i per tant estan a un capítol diferent. En relació al ingressos per transferències d’altres 
administracions en destaca la cerca de finançament europeu, a través dels programes que es 
convoquen per la Generalitat. 
 
A continuació presenta una comparació de l’evolució dels ingressos i les despeses dels últims anys 
i una presenta. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Pérez, vicepresident, i amplia el contingut de les propostes d’inversió. En 
primer lloc exposa les inversions a finançar amb fons FEDER en els eixos 4 i 6 de convocatòria. Pel 
que fa a l’eix 4 es proposa la inversió de 1.500.000 € en  medi ambient per tal de millorar eficiència 
energètica amb producte de km 0 i potenciar les calderes de biomassa en equipaments municipals. 
En relació a l’eix 6 es proposa una inversió en senderisme i intel·ligència artificial. Destaca també 
l’aposta pel programa “Joves per l’ocupació” que ja és el cinquè any que es desenvolupa. Explica 
que s’ha pressuposta el sol·licitat al programa POCTEFA per la xarxa d’oficines de treball i joventut 
al Pirineu i en relació a aquest tema exposa la continuïtat del programa RETOB-AU, que enguany 
és la primera edició provinent d’un pla pilot que es va dur a terme el 2015. Relacionats amb els 
programes de joventut  explica la continuïtat del Servei de Voluntariat Europeu i del programa de 
Garantia Juvenil. 
 
Per finalitzar la seva intervenció fa un resum per àrees, destacant de l’Àrea de Governació, la xarxa 
de camins i el transport a la demanada a Sant Joan de l’Erm, de l’àrea de Medi Ambient, la 
consolidació del senderisme, de l’àrea de promoció econòmica l’estudi per l’impacte econòmic de 
les activitats culturals a la comarca i de l’àrea d’Atenció a les Persones la proposta de nou contracte 
programa 2015-2018, el servei socioeducatiu itinerant, la modificació de les bases pels ajuts 
socioeconòmics de menjadors escolars, el Congrés d’Educació i Entorn i els nous plans locals de 
joventut. 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Camps, gerent, per tal que exposi la plantilla de personal, qui 
l’explica. 
 
El president agraeix la col·laboració dels vicepresidents i del personal del Consell Comarcal per la 
molt bona feina, que és entenedora i a la qual s’hi ha dedicat hores i imaginació. De les inversions 
pressupostades explica que pel que fa a la de camins es va exposar el tema al president de la 
Generalitat el dia de la seva visita al Consell Comarcal i es va comprometre en la voluntat de tornar 
a tenir en compte aquestes inversions. Pel que fa a les inversions a sol·licitar dins el programa 
FEDER es compromet a parlar-ne quan estigui més lligat, ja que ara està embastat. 
 
El president dóna la paraula als portaveus del grups. 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Barrera, portaveu del grup Candidatura de Progrés, i dóna les gràcies 
als treballadors de la casa pel seu esforç i pel bon ambient en les reunions de discussió dels 
pressupostos. 
 
En primer lloc posa en context la situació de la comarca tenint en compte quatre indicadors: atur, 
despoblació, renda familiar i PIB per habitant segons dades disponibles a l’IDESCAT de l’any 2014. 
 
Pel que fa a la renda familiar, la renda 13.600 euros de renda bruta per habitant, essent la quarta 
pitjor comarca de Catalunya i la pitjor de Lleida i  de l’Alt Pirineu i Aran. Pel que fa al despoblament, 
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la disminució de població ens els últims 5 anys (del 2010 al 2014) ha estat de 1.127 habitants, que 
si es compara amb les comarques de Lleida, la situa en el pitjor lloc.  En relació a l’atur, l’Alt Urgell 
és la segona comarca de Catalunya amb major increment de l’atur durant aquests últims cinc anys, 
només superat per la Terra Alta (26,13%)., i per últim en relació al PIB per habitant, ’Alt Urgell és la 
tercera pitjor comarca de Lleida i la pitjor de l’Alt Pirineu i Aran. Destaca, relació a les dades 
exposades, la delicada situació en què es troba la comarca, que fa pensar que cal dotar de recursos 
als ajuntaments i que cal dinamitzar la comarca de manera urgent per canviar aquesta dinàmica 
negativa sense caure en el catastrofisme i tenint en compte el nostre gran potencial. 
 
A continuació passa a fer l’anàlisi del pressupost: esmenta el total de pressupost de 8.569.807,64 € 
amb un programa FEDER de 3 milions d’euros i un 550.000 € per la xarxa de camins veïnals. 
Considera que el Consell Comarcal i, per tant, el seu pressupost,  ha de ser una institució que doti 
de recursos i serveis als municipis de la comarca, defensant el fet que el treball sigui descentralitzat 
i coordinat amb els alcaldes. En aquest sentit troben a faltar la creació de la figura de l’arquitecte o 
enginyer pels municipis ja que s’ha de tenir en compte que la majoria dels ajuntaments  no en tenen.  
 
Destaca l’augment del ingressos respecte del 2015, d’un 68%, sobretot degut al FEDER, encara que 
aquesta partida no sigui segura, i per majors ingressos en PUOSC (manteniment no inversió). Com 
a iniciatives positives presentades esmenta el servei de SAT però en destaca la consideració que 
es penalitza excessivament als municipis amb les seva aportacions (Diputació aporta el 55%.,  
ajuntaments el 17% i CCAU un 28%.) quant s’ha de tenir en compte que molts d’ells, com tots sabem, 
no tenen quasi bé recursos. 
 
Fa una consideració sobre la despesa en òrgan de govern i direcció que considera excessiva, ja que 
si se sumen les despeses que l’equip de govern necessita per portar la direcció del consell, suma 
uns 200.000 € a l’any aproximadament, manifestant que en temps  crisi cal ajustar-se el cinturó i 
reduir-les. 
 
En relació a les despeses per ajudes de  menjadors escolars i beques creu que son insuficients i 
que s’ha de fer un esforç, ja que no es pot garantir que els nens mengin a casa de qualitat, citant 
l’exemple que no s’ofereix menjar adaptat als alumnes magrebins i per tant no se’ls dóna beca, 
manifestant que cal trobar fórmules que cobreixin aquests problemes. 
 
En relació a la depuradora de Montferrer manifesta que és una màquina de gastar diners, perquè. 
Com ja se sap és una instal·lació vella i està obsoleta que fa que sigui més cara de mantenir. Indica 
que costava 150.000 € a l’any i en el  2016 en costarà 262.971,20 €, amb l’agreujant que no dona 
l’abast i no saneja prou bé l’aigua; per tant s’hauria d’intentar que l’ACA apostés per la seva 
construcció el més ràpidament possible. 
 
Fa una reflexió sobre el fet que encara tenim la crisi i per tant s’han d’administrar molt bé els diners, 
no podent permetre’s el luxe de no encertar amb les inversions creant infraestructures que després 
no s’utilitzin, i posa per exemple la planta de lixiviats, que va costar 1.200.000 euros o l’ús de l’edifici 
del darrera del Consell, així com amb l’encàrrec d’estudis que al final es queden al calaix.  
 
Per finalitzar un resum, indicant que és un pressupost continuista, que no marca un full de ruta clar 
i concret per la dinamització, que té massa despesa en òrgans de govern i de direcció, que és aliè a 



 

 

la crisi econòmica, que s’ha de tenir molt en compte la gent que no té recursos, trobant a faltar un 
major esforç per no haver de dependre d’aportació de fundacions externes que no estan 
assegurades, per últim no veuen que aquest pressupost millori els recursos dels ajuntaments. Essent 
per aquests motius que anuncia el vot en contra a la proposta de pressupost presentada. 
 
Pren la paraula el Sr. Pérez, vicepresident, qui manifesta que amb les dades estadístiques 
exposades es pot afirmar que les polítiques expressades en el pressupost són encertades i van 
encarades a evitar la despoblació i l’atur, ja que son conscients que hi ha aquests problemes.  
 
Alhora explica que per poder desenvolupar programes més potents fa falta massa critica, per tant 
no troba adient la reflexió ja que s’està actuant, i molt en els projectes i línies exposades que 
pretenen pal·liar-ho malgrat la dispersió de la població i la orogràfica de la comarca.  
 
En relació a la participació dels alcaldes, remarca que s’està potenciant molt el Consell d’Alcaldes, 
que es reuneix molt sovint.  
 
En relació al cost dels òrgans de govern, explica que aquesta despesa està confirmada per l’import 
corresponent a dos sous de càrrecs electes a mitja jornada més les dietes i les assistència que van 
ser votades a favor per part de tots els grups polítics comarcals.  
 
En relació a l’atorgament de beques menjador recorda que abans el Departament d’Ensenyament 
deixava més marge als consells comarcals en els percentatges d’atorgament. Ara però amb la 
possibilitat de compactació dels ajuts en dies concrets de menjador es pal·lia en part aquest dèficit. 
Alhora explica que s’han buscat més recursos, en concret a través de l’obra social de “la Caixa” per 
complementar-los. 
 
En relació a l’ús de l’edifici del darrera i a la manifestació que està poc utilitzat, explica que si no s’ha 
tirat endavant és per la crisi, però que un cop es pugui es farà la segona planta. Pel que fa a l’ús de 
la primera planta de l’edifici del darrera explica que genera un ingrés de 25.000 €/any. 
 
Pel que fa a la qualificació del pressupost com a continuista posa de relleu que aquesta continuïtat 
la donen els programes mateixos que es gestionen amb polítiques públiques a què s’adhereix el 
consell, tot i així explica que hi ha 10 o 12 programes nous, amb fons europeus com la garantia 
juvenil, el voluntariat europeu, Feder, Odisseus (per retorn dels joves) inclús  algun s’ha fet com a 
pla pilot com el Retrob-AU. Amb tot això es pot afirmar que si estiguessin estancats no s’aniria a 
aquestes convocatòries de programes, per tant afirma que hi ha un gran esforç amb més càrrega de 
feina per tal d’evitar el despoblament, l’atur i la situació de crisi de la comarca. Manifesta també que 
estan oberts a tot, i si es considera que no es fa prou amb els recursos que es té, s’ha de parlar. 
 
El president explica, en relació al fet de pressupostar la nova EDAR, l’any 2007-2008 el govern de 
la Generalitat, amb un conseller d’Iniciativa, vam fer l’avantprojecte dimensionant-la per a depurar 
una població de 60.000 habitant, la qual cosa va resultar un pressupost de 11 milions d’euros, i que 
no tenia sentit. Si en aquell moment s’hagués projectat per una població inferior i més realista potser 
ara no tindríem aquest problemes, ja que la situació financera de l’ACA és molt complicada, a la qual 
se suma la sobrecàrrega en costos per part del Cànon de no depuració de la CHE. Ara però la nova 
EDAR està al programa plurianual i s’ha de procurar que es faci el més aviat millor. 
 
En relació a les estadístiques esmentades manifesta que aquestes no tenen en compte la situació 
geogràfica en relació al país d’Andorra (abans de la crisi l’Alt Urgell estava just per sota de la Vall 
d’Aran) que afecta  a coses com per exemple el preu de l’habitatge que era més alt a la Seu per 
aquesta influència d’Andorra, i com el nivell d’atur que era absorbit per Andorra, on hi treballaven 
unes 3.000 persones de la comarca i ara només n’hi treballen unes 1.400. En aquest sentit , l’atur a 
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la comarca abans de la crisi era molt tècnic i ara, amb el canvi de model social i econòmic que s’està 
produint a causa de la protecció del mercat de treball andorrà, els  primers aturats procedents 
d’Andorra, sobretot de la construcció i de professions amb poca formació, es registren a la comarca, 
i per tant des del Consell Comarcal les polítiques s’estan encarant a  intentar crear ocupació a la 
comarca. En relació a la despoblació considera que en molt part és conseqüència de l’atur, i tot i que 
el Consell Comarcal és una institució petita s’ha d’intentar fer esforços per evitar-la, i s’ha de ser 
perseverant en aquest sentit. Pel que fa a la qualificació de continuista del pressupost val a dir que 
tenint en compte que el 75 % d’aquest procedeix de finançament de la Generalitat, ha de ser 
continuista. 
 
El Sr. Barrera diu que hi ha coses positives en el pressupost i que s’han fet propostes, però temes 
com les beques menjadors complementades amb l’ajut de “la Caixa” fan que s’hagi de plantejar què 
passa si un any no hi son, i que per tant s’ha d’intentar generar recursos interns. 
 
Acabada la fase de debat se sotmet a votació el següent acord. 
 
ACORD: PRESSUPOST I PLANTILLA PERSONAL 2016 

Exp. Núm.: INT 2016/3  
 
ANTECEDENTS 
 
El president del Consell Comarcal ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016 
 
En data 31 de març de 2016 la intervenció ha emès informe relatiu als equilibris bàsics del pressupost 
i al compliment dels objectius que estableix la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
En data 31 de març de 2016 la secretaria intervenció va emetre informe sobre el procediment a 
seguir per a l'aprovació del pressupost. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
4.1. L’article 165 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 disposa que el pressupost complirà amb el principi 
d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat 
d’ingressos i les bases d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el 
general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 
 
4.2. L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general. 
 
4.3. L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial del 
pressupost. 
 
4.4. L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del 
pressupost. 



 

 

 
4.5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 
 
4.6. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
 
4.7. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat Pressupostària. 
 
4.8. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals, 
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda. 
 
4.9. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF per 
corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013). 
 
4.10. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig (DOCE.26-
06-2013), que aprova el SEC 2010. 
 
4.11. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat. 
 
4.12. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
4.13. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb 12 vots a favors dels membres presents dels 
grups de Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana de Catalunya i 3 vots en contra dels 
membres presents del grup de Candidatura de Progrés, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2016, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols i  
per  a  cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent: 
 
CONSELL 
COMARCAL

PRESSUPOST 
D'INGRESSOS

CONSELL 
COMARCAL

PRESSUPOST DE 
DESPESES

Capítol 1 0,00 Capítol 1 1.691.826,07
Capítol 2 0,00 Capítol 2 2.342.988,32
Capítol 3 160.684,21 Capítol 3 40.418,15
Capítol 4 4.751.650,34 Capítol 4 806.041,89
Capítol 5 47.814,16 Capítol 5 0,00
Capítol 6 0,00 Capítol 6 3.636.511,17
Capítol 7 3.589.658,93 Capítol 7 0,00
Capítol 8 20.000,00 Capítol 8 20.000,00
Capítol 9 0,00 Capítol 9 32.022,04

TOTAL 8.569.807,64 TOTAL 8.569.807,64  
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INICIATIVES ALT 
URGELL SA PREVISIÓ D'INGRESSOS

INICIATIVES ALT 
URGELL SA

PREVISIÓ DESPESES

Capítol 1 0,00 Capítol 1 296.181,04
Capítol 2 0,00 Capítol 2 419.090,11
Capítol 3 691.741,33 Capítol 3 1.608,55
Capítol 4 25.137,37 Capítol 4 0,00
Capítol 5 1,00 Capítol 5 0,00
Capítol 6 0,00 Capítol 6 0,00
Capítol 7 0,00 Capítol 7 0,00
Capítol 8 0,00 Capítol 8 0,00
Capítol 9 0,00 Capítol 9 0,00

TOTAL 716.879,70 TOTAL 716.879,70  
 
 
Segon. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera pel 
Consell Comarcal, per import de 819.103,06 € (l’import a emplenar és el de la darrera línia del 
següent quadre), d’acord amb el següent detall: 
 
 

 2015 2016 

Gastos capítulos 1 a 7 4.762.917,99 8.517.785,60
Interessos (sense comissions) 26.324,68 32.716,15
Suma de capítols 1 a 7 de despeses 4.736.593,31 8.485.069,45
      AJUSTOS Càlcul despeses no financeres segons el SEC 0,00 -103.089,38
         (-) Grau d'execució   -103.089,38 

Despeses no financeres termes SEC excepte interessos del deute 
4.736.593,31 8.381.980,07

   (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres 
entitats que integren la Corporació Local (3) 

  37.877,09
   (-) Despeses finançades amb fons finalistes procedents de la Unió 
Europea o d'altres Administracions públiques -4.024.153,73 -7.525.387,57
      Unió Europea 117.784,98 1.522.680,00
      Estat 11.617,77 11.335,55
      Comunitat Autònoma 3.162.847,01 3.763.826,75
      Diputacions 451.646,98 445.531,81
      Altres Administracions Públiques 280.256,99 1.782.013,46
Total de Despesa computable de l'exercici 712.439,58 818.715,41
Variació PIB 725.263,49  
Modificacions normatives 93.839,57  
Total despesa computable REGLA DE LA DESPESA 819.103,06  
Marge de compliment   387,66

 
Tercer. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per 
Iniciatives Alt Urgell S.A., per import de 162.610,63 € (l’import a emplenar és el de la darrera línia 
del següent quadre), d’acord amb el següent detall: 



 

 

 
 2015 2016 
Gastos capítulos 1 a 7 716.879,70 716.879,70
Suma de capítols 1 a 7 de despeses 716.879,70 716.879,70
      AJUSTOS Càlcul despeses no financeres segons el SEC 0,00 0,00
Despeses no financeres termes SEC excepte interessos del 
deute 716.879,70 716.879,70

   (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) 
a altres entitats que integren la Corporació Local (3) 

  11348,87
   (-) Despeses finançades amb fons finalistes procedents de la 
Unió Europea o d'altres Administracions públiques -557.144,31 -557.144,31
      Altres Administracions Públiques 557.144,31 557.144,31
Total de Despesa computable de l'exercici 159.735,39 148.386,52
Variació PIB 162.610,63  
Total despesa computable REGLA DE LA DESPESA 162.610,63  
Marge de compliment   14.224,11

 
Quart. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 
 
Cinquè. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
Sisè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual 
els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
Setè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
 
7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/41 D'APROVACIÓ DEL PLA 
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2017-2019 

Exp. Núm.: INT 2016/7  
 

El President del Consell Comarcal, en data de 11 de març de 2016, va dictar el següent Decret, el 
qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/41 

  Núm. Exp.: INT 2016/7  
Pla pressupostari a mig termini 2017-2019 

1. ANTECEDENTS 

En data 11 de març de 2016 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent 
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, 
en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual 
s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una programació pressupostària 
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coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i 
que com a mínim han de contenir:  
 

2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les respectives Administracions 
Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses tenint en compte tant 
la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les 
mesures previstes per al període considerat. 
 
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
 
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les finances 
públiques. 

 
 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en 
els quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals. 
 
Per tant,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb el següent detall: 
 
 

  LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2015 2016 2017 2018 2019 

Capítol 1 0 0 0 0 0

Capítol 2 0 0 0 0 0

Capítol 3 425.842 425.842 425.842 425.842 425.842

Capítol 4 5.974.708 5.996.994 5.996.994 5.996.994 5.996.994

Capítol 5 31.464 31.464 31.464 31.464 31.464

Ingressos corrents  6.432.014 6.454.301 6.454.301 6.454.301 6.454.301

Capítol 6 1.000 1.000 0 0 0

Capítol 7 460.788 460.788 460.788 460.788 460.788

Ingressos de capital 461.788 461.788 460.788 460.788 460.788

Capítol 8 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Capítol 9 0 0 0 0 0

Ingressos financers 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

INGRESSOS TOTALS  6.913.802 6.936.089 6.935.089 6.935.089 6.935.089

            

DESPESES 2015 2016 2017 2018 2019 

Capítol 1 2.566.321 2.566.321 2.566.321 2.566.321 2.566.321

Capítol 2 2.490.195 2.413.011 2.413.011 2.413.011 2.413.011

Capítol 3 39.378 39.378 13.054 13.054 13.054



 

 

Capítol 4 869.157 869.157 869.157 869.157 869.157

Capítol 5 0 0 0 0 0

Despeses corrents  5.965.052 5.887.868 5.861.543 5.861.543 5.861.543

Capítol 6 549.173 549.173 460.788 460.788 460.788

Capítol 7 0 0 0 0 0

Despeses de capital 549.173 549.173 460.788 460.788 460.788

Capítol 8 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Capítol 9 208.175 168.845 49.512 50.016 17.000

Despeses financeres 228.175 188.845 69.512 70.016 37.000

DESPESES TOTALS  6.742.400 6.625.886 6.391.842 6.392.347 6.359.331
 
Segon. Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
Tercer. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari a mig termini.” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Donar compte del Decret esmentat. 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
La Sra. Cristina Barbens, vicepresidenta, presenta el contingut dels punts de la Comissió de 
Promoció Econòmica i de Desenvolupament Local 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'EMD DE CASTELLBÓ I L'AJUNTAMENT DE 
MONTFERRER PER LES JORNADES DELS REFUGIS CÀTARS I L'ESPECTACLE 
"CERCAMÓN" 

Exp. Núm.: CNV 2016/6  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de les Jornades 
dels Refugis Càtars de l’Alt Urgell que implica, entre d’altres, la celebració del Mercat càtar de 
Castellbò i la representació teatral “Cercamon” a Vilamitjana, és convenient la signatura d’un 
Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer–Castellbó i l’EMD de Castellbó. 
 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de Montferrer- Castellbó i l’EMD de que regularà la 
col·laboració per a les Jornades dels Refugis Càtars. 
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries. 
 
 
9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'EMD DE JOSA I TUIXENT PER LES JORNADES DELS 
REFUGIS CÀTARS A JOSA DE CADÍ  
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Exp. Núm.: CNV 2016/7  
 
Per tal de millorar en la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en l’organització de la Jornada 
dels Refugis Càtars a Josa de Cadí (municipi de Josa i Tuixén) és necessari la signatura d’un 
Conveni amb l’EMD de Josa de Cadí. Les actuacions concretes que cal realitzar per a les Jornades 
del Refugis Càtars a Josa de Cadí, tenen un pressupost màxim  de 975 euros 
 
A més del finançament econòmic, el consell de l’Alt Urgell aportarà, com a recursos humans, a 
l’organització de les jornades  amb la participació dels tècnics de Cultura a la comissió organitzadora, 
amb les tasques  de:  
 

a) Disseny, muntatges i difusió del cartell i el programa de mà 
b) redacció i difusió de la nota de premsa relativa als actes 
c) Guiatge de l’itinerari Tuixent-Josa 
d) Guiatge de la visita a Josa 
e) Tasques pròpies d’organització abans i durant la celebració d’actes 

 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb  l’EMD de Josa de Cadí que regularà la col·laboració per a la Jornada 
dels Refugis Càtars. 
 
Segon. Facultar al President per a la formalització d’aquest acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts signatàries 
 
 
10. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE JOSA I TUIXÉN I LA VANSA I 
FÓRNOLS PER LA FESTA DE LES TREMENTINAIRES.  

Exp. Núm.: CNV 2016/9  
 
L’any 2000, els ajuntaments de Josa i Tuixén i de la Vansa i Fórnols i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
van organitzar la primera edició de la Festa de les Trementinaires amb l’objectiu de contribuir a generar 
activitats culturals a l’entorn del Museu de les Trementinaires, obert al públic el desembre de l’any 1998. 
Des del primer moment, la finalitat va ser la divulgació del patrimoni etnogràfic que representa l’antic 
ofici de trementinaire i, de retruc, la promoció exterior de la vall de la Vansa i Tuixent, de tal manera que 
a partir de l’any 2003 es va convertir en una Fira d’herbes remeires. 
 
Des d’aleshores, la Festa i Fira de les Trementinaires s’ha continuat celebrant cada any, 
ininterrompudament. El programa d’actes ha anat creixent progressivament, com també ha augmentat 
l’interès per l’esdeveniment i el nombre de persones que hi ha vingut participant, de tal manera que, a 
hores d’ara, és ja un esdeveniment cultural plenament consolidat. És per aquest motiu que totes tres 



 

 

institucions acorden regular la seva participació en l’organització i el finançament de la Festa i Fira de 
les Trementinaires mitjançant conveni. 
 
Atès el disposat a l’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 
 
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 el Conveni amb l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols 
per a la realització de la Festa i Fira de les Trementinaires. 
 
Segon. Designar la Sra. Carme Ribó, consellera comarcal, com a representant del Consell Comarcal 
a la Comissió de seguiment del conveni. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols i a l’Ajuntament de Josa i 
Tuixén. 
 
 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'AJUNTAMENT DE VALLS D'AGUILAR I L'EMD DE LA 
GUÀRDIA D'ARES PER LA JORNADA DE MITOLOGIA PIRINENCA 

Exp. Núm.: CNV 2016/10  
 
L’any 2007, l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia 
d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell van organitzar la primera edició de la Jornada de Mitologia 
Pirinenca, una iniciativa adreçada a aprofundir en l’estudi, el coneixement i la divulgació del patrimoni 
llegendari del Pirineu i, d’una manera més concreta, d’uns dels éssers fantàstics més representatius 
de l’imaginari col·lectiu del territori: els manairons de la Guàrdia d’Ares. 
 
Per tal de millorar la gestió i col·laboració del Consell Comarcal en la organització de la Jornada de 
Mitologia Pirinenca, i tenint en compte que la col·laboració s’ha realitzat fins l’any 2015, es creu 
convenient consolidar aquesta iniciativa cultural signant un conveni entre l’Ajuntament de Valls 
d’Aguilar, l’EMD de La Guàrdia d’Ares i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’any 2016. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 de Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i atès el disposat a l’article 57 de la Llei de 
Bases de Règim Local, l’article 71 i 150 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regularà la gestió i la col·laboració per realitzar la Jornada de 
Mitologia Pirinenca l’any 2016 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a Ajuntament de les Valls d’Aguilar i a l’EMD de la Guàrdia d’Ares 
 
 
12. NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT PER A L’ASSOCIACIÓ CULTURA I ENTORN DEL 
PIRINEU 

Exp. Núm.: SEC 2016/4  
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En data  15 de març de 2016 s’ha rebut un escrit de l’Associació de Cultura i Entorn del Pirineu que 
es una associació sense ànim de lucre nascuda a la Seu d’Urgell per organitzar la mostra de cinema 
PICURT amb l’objectiu de conèixer, preservar i difondre la cultura de muntanya. 
 
PICURT és la Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus, que conta ja amb 10 anys de trajectòria 
i és celebra durant cinc dies entre La Seu d’Urgell i Artedó, coincidint amb el darrer cap de setmana 
de juny. 
 
Es necessari que l’Associació creï un Consell d’Organització, amb representació de caire 
institucional i sol·licita al Consell Comarcal la seva participació.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Nomenar al sr. Jesús Fierro i Rugall, com a representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
per a participar en el Consell d’Organització de l’Associació de Cultura i Entorn del Pirineu 
 
Segon.  Notificar aquest acord a l’Associació de Cultura i Entorn del Pirineu 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
13. MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR ADREÇATS A ALUMNAT DE L'ALT URGELL D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS 
I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB 
FONS PÚBLICS PEL CURS ESCOLAR 2016-2017 

Exp. Núm.: SEC 2016/5  
 
Pren la paraula la Sra. Rosa Fàbrega, vicepresidenta, explica el contingut de la modificació de les 
bases, i en destaca que les ajudes venen molt determinades pels criteris del Departament 
d’Educació, que en fixar els llindars atribueix el 50 % d’ajut o el 100% d’ajut en els trams garantits. 
Enguany, amb els nous llindars es podrà atendre a més famílies. Pel que fa al tram no garantit s’ha 
fixat dos trams que poden anar fins al 60 % o al 80%, i que serà finançat amb recursos no procedents 
del Departament. Alhora explica que la possibilitat de compactació dels ajuts en jornades ajudarà a 
moltes famílies. 
 
El Sr. Barrera del grup de Candidatura de Progrés anuncia el vot d’abstenció, ja que son crítics amb 
aquestes bases per considerar-les insuficients. 
 
La Sra. Camps, gerent, explica que pel que fa a la tramitació, s’ha fer un pas endavant en el sentit 
d’agilitar-la i pel fet que la documentació de la que ja disposi el Consell Comarcal per sol·licituds 
d’altres anys no caldrà aportar-les. 
 
La Sra. Fàbrega fa una puntualització a una manifestació que s’ha fet en el debat del pressupost en 
relació a aquest tema quan s’ha dit que no se servien àpats adaptats a les diferents comunitats 
religioses, la qual cosa no és certa. Explica que des del mes de setembre a tots els àpats hi ha un 



 

 

plat que els alumnes de totes les comunitats religioses podran menjar, tant musulmans, com hindús, 
com jueus, i està previst que puguin repetir. 
 
 
ACORD : MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE 
MENJADOR ADREÇATS A ALUMNAT DE L'ALT URGELL D'ENSENYAMENTS OBLIGATORIS 
I DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE CENTRES EDUCATIUS SUFRAGATS AMB 
FONS PÚBLICS PEL CURS ESCOLAR 2016-2017 

Exp. Núm.: SEC 2016/5  
 
En data 15 d’agost de 2006 és van publicar les primeres bases reguladores de la concessió d’ajuts 
individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques als alumnes d’educació infantil, primària 
i secundària obligatòria dels centres escolars de la comarca de l’Alt Urgell (BOP núm. 111 de l’any 
2006) i s’han anat fet modificacions puntuals d’aquestes bases. 
 
Durant el curs 2014-2015 es van establir uns nous criteris per a la concessió d’ajuts de menjador 
escolar, els quals han estat aplicats per tots els consells comarcals. 
 
Seguint en la línia que es va establir, aquests criteris han estat revisats pel grup de treball constituït 
per representants dels consells comarcals, de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació 
de Municipis de Catalunya i del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’establir els criteris 
que han de regir la concessió d’ajuts de menjador escolar per al pròxim curs, i que durant aquest 
mes de febrer s’han rebut al Consell Comarcal.  
 
Tenint en compte l’objecte de les bases, que és regular la concessió d’ajuts econòmics individuals 
de menjador per tal que els alumnes en edat d’escolarització de les famílies de la comarca de l’Alt 
Urgell que tinguin dificultats econòmiques, socials o geogràfiques puguin gaudir d’un ajut que els 
permeti utilitzar el servei de menjador del seu centre escolar,   
 
Vist l’establert als article 239, 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 118 a 135  del Reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals, així com a la Llei 38/2003 General de subvencions i al RD 887/2006, 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria, amb 15 vots a favor dels grups de CiU i ERC, i 
l’abstenció dels 3 membre de Candidatura de Progrés, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació de les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador 
adreçats a l'alumnat de l'Alt Urgell que cursen ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació 
infantil en centres educatius sufragats amb fons públics pel curs escolar 2016-2017, d’acord amb els 
criteris tramesos pel Departament d’Ensenyament. 
 
Segon. Delegar a la Comissió de Govern les competències per les convocatòries.  
 
Tercer. Exposar al públic el present acord amb el seu contingut pel termini de 20 dies hàbils mitjançant 
publicació al DOGC, al BOP i al taulell d’anuncis comarcal per tal que es puguin presentar al·legacions 
i suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin es considerarà definitivament aprovat i es 
procedirà a la seva publicació definitiva 
 
 
14. PROPOSTA DE FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR 
PEL CURS 2015-2016 

Exp. Núm.: CNV 2015/13  
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En data 12 d’agost de 2015 (RE 2015-2110), el Departament d’Ensenyament, a través de la Direcció 
General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, ha fet arribar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2015-2016. I amb 
data 2 de març de 2016 s’ha tramès la proposta definitiva de finançament d’aquests serveis (RE 
2016-0426). 
 
Els imports que es proposen, amb un import total de 1.224.766,67 €, es desglossen de la manera 
següent:  
 

Transport escolar obligatori:  714.754,54 € 
Transport escolar no obligatori:  753.704,85 € 
Menjador escolar centres públics: 267.153,75 € 
Menjador escolar centres concertats:      66.005,20 € 
Ajuts socioeconòmics de menjador:   95.931,05 € 
 

3’5% de gestió:      41.971,82 €  
 
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 de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda d’actualització econòmica del Conveni amb el Departament 
d’Ensenyament pel curs 2015/2016, rebuda en data 2 de març d’enguany, per import de 1.224.766,67 
euros.   
 
Segon. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
del Departament d’Ensenyament. 
 
 
Punts inclosos per urgencia: 
 
15. DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4rt 
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). 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Donar-se per assabentat de l’execució pressupostària del quart trimestre 2015. 
 
 
16. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 
I D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL  4rt. TRIMESTRE DE 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 4art 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 
 
 
17. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA. 
 
Es dóna compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència dictats entre la última 
sessió del Ple i la data d’avui. 
 

 Decrets: núm 30 al 68 de 2016 compresos entre els dies 25 de febrer de 2016 fins la data 
d’avui. 

 Resolucions: núm. 12 al 22 de 2016 entre els dies 25 de febrer de 2016 fins la data d’avui. 
 
 
18. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president manifesta el condol del Consell Comarcal a la família del Sr. Francesc Bonet Caldero, 
qui va ser conseller comarcal entre els anys 2007 i 2011. 
 
El president manifesta el condol del Consell Comarcal a la família del Sr. Jordi Serrat, treballador de 
l’empresa pública comarca IAUSA. 
 
Es dóna compte de la visita al Consell Comarcal del Molt Honorable president de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Carles Puigdemon, que va tenir lloc el dia 4 de març i del qual tots els consellers en 
van tenir coneixement. 



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
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També es dóna compte de la visita de la Honorable consellera de Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, Sra. Meritxell Borràs, que va tenir lloc el dia 30 de març. en 
què es va fer la presentació del programa FEDER i va assistir al Consell d’Alcaldes que es va 
celebrar a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò. 
 
També es dóna compte de la visita de l’Honorable conseller d’Interior, Sr. Jordi Jané, que va tenir 
lloc el dia 8 d’abril i en què es va procedir a la signatura del conveni per a la cessió de l’ús dels 
aparells de control i prevenció d’avingudes als rius. 
 
El president dóna compte de la reunió que ha tingut lloc avui del Secretari General de l’Esport, Sr. 
Gerard Figueres, que havia treballat al Consell Comarcal, amb els presidents dels Consells 
Comarcals del Solsonès i l’Alt Urgell i el representants del Conselh Generau d’Aran, per parlar sobre 
l’esquí escolar. 
 
 
19. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha alcaldes presents 
 
 

20. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 
 
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   
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop     Jesús Fierro i Rugall 
    
 


