
  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: PLE2016/7 
Caràcter: Ordinari 
Data: dijous, 22 de desembre de 2016 
Durada: De les 13:00 a les 13:40 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
 
 
Hi assisteix: 
 Il·lm. Sr. Jesús Fierro i Rugall, president  (CiU) 
 Sr. Ricard Pérez Llordes, vice-president primer (CiU) 
 Sr. Francesc Viaplana i Manresa, vice-president segon (ERC)    
 Il.lma. Sra. Cristina Barbens i Casals, vice-presidenta tercera (CiU) 
 Sra. Rosa Andorrà i Nicola, consellera (CiU) 
 Sra. Dolors Espluga i Espluga, consellera (CiU) 
 Sra. M. Carme Valls i Piera, consellera (CiU) 
 Il.lma. Sra. M. Carme Ribó i Domenjó, consellera (CiU) 
 Sr. Ernest Garcia i Ferras, conseller (CiU) 
 Sr. Bernabé Fernández Hernando, conseller (ERC)    
 Sr. Sergi Parramon Garcia, conseller (ERC)    
 Sra. Carme Lostao Otero, consellera (ERC)    
 Sra. M. Dolors Vidal Guiu, consellera (CdP) 
 Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller (CdP) 
 Sr. Joan Barrera Aranda, conseller (CdP) 
 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
També hi assisteix: 
Sra. Sara Camps i Mora, gerent 
 
Excusen la seva absència:  
 Il.lma. Sra.Rosa Fàbrega i Romà,  vice-presidenta quarta (CiU) 
 Sra.Anna Isabel Manrique i Pérez,  consellera (CiU) 
 Sr.Andreu Marsà i Viles,  conseller (CiU) 
 Sr.Francesc Canillo i Cadena,  conseller (ERC) 
 
Alcaldes presents: 
Il·lm. Sr. Miquel Sala Muntada, Ajuntament d'Oliana 
 
S’incorporen durant la sessió: ningú 
 
Ordre del dia 
 



 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Comissió de Governació, Cooperació Territorial 
2. Addenda de pròrroga del conveni per l'Oficina d'Habitatge 2017 
3. Modificació representants Junta Consultiva de la Reserva de Caça de Cerdanya-Alt Urgell i 

Parc Natural del Cadí-Moixeró 
4. Aprovació del Pla normatiu 
5. Pla estratègic de subvencions 2017-2018 
6. Modificació de crèdits 3/2016 
7. Donar compte informe de morositat i execució pressupostària del 3r trimestre del 2013 
8. Aprovació del conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per al manteniment 

de camins d'accés a nuclis i estacions de muntanya. Ratificació de Decret 
9. Aprovació de projectes d'accessos a estacions de muntanya: Tuixent i Sant Joan de l'Erm 

 
Ple. Punt Urgent 

10. Aprovació de convenis amb els ajuntaments de La Seu d'Urgell i Alàs i Cerc pel 
cofinançament d'obres de camins: ratificació de Decret  

 
Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 

11. Conveni pel manteniment dels accessos a les estacions de muntanya. Ratificació de Decret 
12. Conveni del Camí dels Bons Homes 2017 

 
Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 

13. Addenda Contracte Programa  2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials per ajuts d'urgència social derivats dels 
subministraments bàsics de la llar: ratificació de Decret  

 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 

14. Sol·licitud per a ser administració actuant de l'Edar 2017 i sol·licitud d'ajut 
 

Punts inclosos per urgència 
 

15. Conveni amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès pel projecte Pirinnowat 
 

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

 
 
Desenvolupament de la sessió i acords. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aproven les actes de sessions anteriors: 
 

- Sessió 5/2016 ordinària, de data 13 d’octubre de 2016 
- Sessió 6/2016 extraordinària, de data 24 de novembre de 2016 

 



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
 

Comissió de Governació, Cooperació Territorial 
 
2. ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI PER L'OFICINA D'HABITATGE 2017: 
RATIFICACIÓ DE DECRET 

Núm. Exp.: CNV 2016/27  
 
El president del Consell Comarcal, en data 29 de novembre de 2016, va dictar el següent Decret, 
el qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/220 

  Núm. Exp.: CNV 2016/27  
 
Addenda de pròrroga del conveni per l'Oficina d'Habitatge 2017 
 
Per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya s’ha proposat l’aprovació de l’addenda de pròrroga 
del conveni relatiu a l’Oficina d’habitatge de la comarca per a l’any 2017. 
 
Aquest conveni té com a finalitat establir els termes i les condicions de l’encàrrec de gestions i la 
col·laboració per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de 
l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit comarcal, i amb la finalitat de facilitar la proximitat a la 
ciutadania de les gestions i serveis relatius a l’habitatge, en el marc del Pla per al Dret a 
l’Habitatge. 
 
Atès el disposat a l’article 191 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 a la delegació de competències del Ple de 
data 28 de juliol de 2011, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Sol·licitar l’addenda de pròrroga del Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per a l’any 2017. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president del Consell perquè subscrigui l'esmentat conveni i realitzi 
totes les gestions necessàries per a la seva plena eficàcia.” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Ratificar el Decret esmentat. 
 
 



 

 

3. MODIFICACIÓ REPRESENTANTS JUNTA CONSULTIVA DE LA RESERVA DE CAÇA DE 
CERDANYA-ALT URGELL I PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ 

Exp. Núm.: SEC 2015/12  
 
Per acord del Ple del Consell Comarcal de data 8 d’octubre de 2015 es va acordar, en relació al 
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats d'altres institucions, 
administracions públiques i entitats que el Consell forma part, en relació als Parcs Naturals, es van 
nomenar les següents persones : 
 
Junta consultiva de la Reserva  
Nacional de caça de Cerdanya-Alt 
Urgell 

Andreu Marsà i Viles 
Suplent: Francesc Viaplana i Manresa  
 

Junta rectora del Parc Natural 
Cadí Moixeró 
 

Francesc Viaplana i Manresa, vicepresident 
M. Carme Ribó i Domenjó, alcaldessa d’Alàs i Cerc 
Josep Xavier Camps i Torrens, alcalde de la Vansa i Fórnols 

 
Degut a que el sr. Andreu Marsà i Viles no pot assistir a les reunions de la Reserva Nacional de 
Caça de Cerdanya-Alt Urgell com a representant del Consell Comarcal, es necessari designar al 
senyor Francesc Viaplana i Manresa com a titular. 
 
Per altra banda, en data 12 de desembre de 2016 el senyor Josep Xavier Camps, alcalde de la 
Vansa i Fórnols, va sol·licitar la renúncia com a representant de la Junta rectora del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró. 
 
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. Designar les persones següents per tal que representin el Consell Comarcal als òrgans 
que consten a continuació : 
 
Junta consultiva de la Reserva  
Nacional de caça de Cerdanya-Alt 
Urgell  

Francesc Viaplana i Manresa  

Junta rectora del Parc Natural 
Cadí Moixeró 
 

Jesús Fierro i Rugall 

 
Segon.  Notificar aquest acord a l’organisme corresponent i als consellers que els afecta. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL PLA NORMATIU 2017 

Exp. Núm.: SEC 2016/15  
 
Arran de la darrera reforma normativa i en concordança la Llei 39/2015, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 
2016,  s’exigeix a les Administracions Públiques la planificació normativa prèvia mitjançant la 
realització anual d’un Pla Normatiu. 
 
El Pla Anual Normatiu ha de contenir totes les propostes i iniciatives legals o reglamentàries que 
s’espera que tinguin de ser elevades per a la seva aprovació l’any següent i una vegada aprovat 
aquest ha de ser publicat en el Portal de Transparència del Consell Comarcal. 



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
S’ha tingut en compte que el Reglament Orgànica del Consell Comarcal com a norma de caràcter 
autoorganitzatiu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, és de l’any 1992 i resulta necessari la seva 
actualització d’acord amb els canvis legislatius. 
 
Per altre banda s’han analitzat les propostes de modificacions d’ordenances fiscals i es considera 
conveninet revisar les següents : 

- Canvi de taxa a preu públic del telecentre i del Centre Empresarial de l’Alt Pirineu ( CETAP) 
- Taxa pel transport escolar no obligatori 

 
Tenint en compte el disposat a l’article 132 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions    Públiques, als articles 8, 10 i 12 de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern (Llei catalana), i als article 5, 6 i 10 de la Llei 19/2013, 
de transparència, accés a la informació pública y bon govern (Llei estatal). 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Pla normatiu pel 2017 de durada d’un any, i que contempla com a principals 
propostes les següents: 
- Revisió general i modificació, si s’escau, del Reglament Orgànica del Consell Comarcal com a 

norma de caràcter autoorganitzatiu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. El present Reglament 
data de 1992 i resulta necessari la seva actualització d’acord amb els canvis legislatius 
succeïts.  

- Canvi de taxa a preu públic del telecentre i del Centre Empresarial de l’Alt Pirineu ( CETAP) 
- Taxa pel transport escolar no obligatori 
 
Segon.  Fer-ho públic al portal de transparència. 
 
 
5. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL CONSELL COMARCAL PERÍODE 2015-2016 

 Exp. Núm.: INT 2016/25  
 
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. 
 



 

 

Per part de la gerència del Consell comarcal s’ha redactat el Pla Estratègic que comprèn la totalitat 
de les subvencions que planteja establir el Consell Comarcal durant el període 2017-2018 per a 
cadascuna de les àrees d'actuació que es descriuen a l’expedient.  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Comarcal per al període 2017-2018. 
 
 
6. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2016  
 
El president dóna la paraula a la Sra. Camps, gerent, qui explica en detall el contingut de  la 
proposta de modificació de crèdits. 
 
 
ACORD : MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2016 

Núm. exp. INT 2016/26  
  
Tenint en compte els diferents programes i la seva execució pressupostària es constata la 
necessitat d’aprovar modificació pressupostària per transferències i per generació de crèdit, 
següent: 
 

GENERACIÓ DE CRÈDIT 

Núm. Concepte Procedència Import P-Ingrés P-Despesa 

1 Transport Escolar Col·lectiu (TEC): Dep.Ensenyament 55.000,00 45030 3260,22706

2 UBASP. Actuacions matèria accesibilitat Dep.Acció Social 21.440,00 45002 2310.46701

3 Cultura popular patrimoni etnològic Dep.Cultura 2.495,00 45080 3300.22706

4 EDAR Obres reposició i millora ACA 3.593,61 45100 1600.63300

TOTAL ... 82.528,61 
 
 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

Núm. Concepte Import alta 
Import 
baixa P-Despesa

1 Ajust desplaçament. Conveni Taurus 4.035,98   3260.48006

2 Adm.General.Inversió equips informàtics 21.778,79   9200.62400

3 Trans EELL. Consorci Normalització lingüística 287,46   9430,46701

4 Amortització préstec Bankia 3,68   0110.91300

5 Interessos préstec Bankia   3,68 0110.31000

6 Adm.Econòmica. Retribucions.Compl.específic   5.926,66 9310,12101

7 Adm.Econòmica. Retribucions.Compl.destinació   4.528,79 9310,12100

8 Interessos operacions de tresoreria   15.646,78 9340.31004

26.105,91 26.105,91 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Pel que fa a la generació de crèdits: 
 



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/90, regules la generació 
de crèdit en els estats de despeses dels pressupostos per ingressos de naturalesa no tributària, 
entre les que hi ha les aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o 
jurídiques per  finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms, 
despeses  que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius. 
 
Pel que fa a les transferències: 
 
D’acord amb l’article 179 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, les entitats locals han de regular, en les bases 
d’execució del pressupost, el règim de transferències i establir, en cada cas, l’òrgan competent per 
autoritzar-les. En qualsevol cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de 
despesa correspon al Ple de la corporació, tret que les baixes i les altes afectin crèdits de personal. 
D’acord amb l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
l’acord per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres presents. 
 
En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler 
d’anuncis en el termini de quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i formular-hi 
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini esmentat no es 
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria dels membres presents, amb l’abstenció del 3 
membres del grup de Candidatura de Progrés, s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar la modificació de crèdits 3-2016 per transferències entre partides per import de 
26.105,91 € i per generació de crèdits per ingressos per import de 82.528,61 €, tal com consta a 
l’antecedent d’aquest acord.  
 
 
7. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT I EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 
TERCER TRIMESTRE DE 2016 
 
A. Donar compte de l'informe trimestral d'execució pressupostària 
 
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). 



 

 

 
B. donar compte dels informes de morositat i del període mig de pagament i d'execució 
pressupostària 
 
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 1er 
trimestre 2016 
 
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’execució pressupostària i informe de morositat del primer 
trimestre 2016. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
PER AL MANTENIMENT DE CAMINS D'ACCÉS A NUCLIS I ESTACIONS DE MUNTANYA . 
RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
El president explica de forma conjunta el contingut de les propostes dels punts 8, 9,10 i 11 de 
l’ordre del dia, donada la seva estreta relació i al fet que el primer del acords és causa de la resta. 
 
ACORD : APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT PER AL MANTENIMENT DE CAMINS D'ACCÉS A NUCLIS I ESTACIONS DE 
MUNTANYA . RATIFICACIÓ DE DECRET 

Núm. Exp.: CNV 2016/25  
 
El president del Consell Comarcal, en data 12 de desembre de 2016, ha dictat el següent Decret, 
el qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/236 
 
En data 9 de setembre es va trametre sol·licitud de subvenció al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a la direcció general de Polítiques de Muntanya, per al manteniment de camins 
d’accés a nuclis i estacions de muntanya. 
 
El Departament ha tramès al Consell Comarcal un esborrany de conveni amb una proposta de 
458,5 quilòmetres, corresponent a cinc camins i dos accessos a estacions, amb una aportació total  
de 147.579 € per condicionament de camins i 29.421 € per accessos a les estacions de muntanya, 
la gestió de les quals tenen encomanada els ajuntaments. 
 
La signatura del conveni amb les Comarques de Muntanya està prevista per al proper dijous 15 de 
desembre a les 17.30h a la seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà amb l’assistència de 
l’honorable conseller Sr. Josep Rull.  



  
 
 
 

 

Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

 
Per tot l’exposat 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la 
realització d’actuacions en la xarxa de camins i en els camins d’accessos a les estacions de 
muntanya.  
 
Segon.  Donar compte al proper Ple per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Ratificar el Decret esmentat. 
 
 
9. APROVACIÓ DE PROJECTES D'ACCESSOS A ESTACIONS DE MUNTANYA: TUIXENT I 
SANT JOAN DE L'ERM 

Exp. Núm.: SEC 2016/18  

El Consell Comarcal té previst dur a terme les obres següents amb el pressupost que hi consta: 
 

Obra TM Import € 

Segellat d’esquerdes del ferm del camí d’accés a l’estació de 
muntanya de Tuixén 

Josa i Tuixén 8.826,30 €
IVA inclòs

Obres de conservació del camí d’accés a l’estació de muntanya 
de Sant Joan de l’Erm, entre els pk 25+800 i pk 26+150 

Montferrer i 
Castellbò 

27.459,62 €
IVA inclòs

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 

Primer. Aprovar els documents tècnics que consten en l’antecedent d’aquest acord. 

Segon. Exposar al públic aquests documents durant el termini de 30 dies per tal que es puguin 
presentar al·legacions i suggeriments, fent constar que cas que no se’n presentin s’entendran 
aprovats definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell d’anuncis comarcals, als ajuntaments i 
al BOP. 

Tercer. Trametre còpia d’aquests projectes als ajuntaments corresponents als termes municipals 
dels quals se situen les obres per a la seva deguda constància, i tramitació de les autoritzacions 
que corresponguin i cessions de terrenys, si s’escau.  
 
 



 

 

10. APROVACIÓ DE CONVENIS AMB ELS AJUNTAMENTS PEL COFINANÇAMENT D'OBRES 
DE CAMINS 2015: RATIFICACIÓ DE DECRET 

Exp. Núm.: CNV 2015/23  
 
El president del Consell Comarcal, en data 14 de desembre de 2016, ha dictat el següent Decret, 
el qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/239 

  Exp. Núm.: CNV 2015/23  
 
APROVACIÓ DE CONVENIS AMB ELS AJUNTAMENTS PEL COFINANÇAMENT D'OBRES DE 
CAMINS 2015 

El Ple del Consell Comarcal de 13 d’octubre de 2016 va aprovar el projecte d’obra següent, amb el 
pressupost que hi consta: 
 
Manteniment de camins: 
 

Obra TM Import € 

Reforç i arranjament del ferm en diversos trams del camí 
d’accés a Alàs des de la ctra. C-462 (Camí de l’Obaga) 

Alàs i Cerc 
La Seu d’Urgell 

25.680,99 €
IVA inclòs

  
Es va exposar al públic aquest document durant el termini de 30 dies i, no havent-se presentat 
al·legacions i suggeriments, es va aprovar definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell 
d’anuncis comarcals i al BOP el 24 de novembre de 2016. 
 
Pel que fa a la competència per accessos a nuclis de població, els ajuntaments de la comarca 
majoritàriament van aprovar l’any 1992 la delegació de competències a favor del Consell Comarcal 
pel mecanisme previstos a la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb 
Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, de delegació de competències. 
 
Tenint en compte que la dotació prevista per part de la Generalitat per l’anualitat en curs continua 
essent insuficient per atendre les necessitats de la xarxa comarcal, i per tal de poder abastar el 
major nombre d’actuacions possible i alhora amb un cofinançament assumible per part dels 
ajuntaments es proposa els següents percentatges de finançaments: 
 
Consell Comarcal: 75 % € i ajuntaments: 25 % 
 

- Pressupost de l’obra IVA inclòs 21 %:               25.681,00 € 
- Aportació Consell Comarcal (75 %):                19.260,75 €    
- Aportació 25 % ajuntaments      6.420,50 € 

o Ajuntament d’Alàs (58%)     3.723,89 €  
o Ajuntament de la Seu d’Urgell (42%)  2.696,61 €  

 
RESOLC: 
 
Primer. Modificar l’aportació de l’Ajuntament d’Alàs que passa a ser de 3.723,89 € que correspon 
al 58 % de la part corresponent als ajuntaments (25 %). 
 
Segon. Aprovar els convenis amb els ajuntaments d’Alàs i Cerc i de la Seu d’Urgell per al 
cofinançament de l’obra Reforç i arranjament del ferm en diversos trams del camí d’accés a 
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Alàs des de la ctra. C-462 (Camí de l’Obaga), amb l’aportació del 25 % per part dels ajuntaments 
de la Seu (42 %) i d’Alàs i Cerc (58 %) i pels imports que consten a l’encapçalament.  
 
Tercer. Notificar aquesta resolució als ajuntaments interessats.” 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Ratificar el Decret esmentat.“ 
 
 

Comissió de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local 
 
11. CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS PER AL MANTENIMENT D'ACCESSOS A 
ESTACIONS DE MUNTANYA. RATIFICACIÓ DE DECRET 

Exp. Núm.: CNV 2016/31 
  

El president del Consell Comarcal, en data 12 de desembre de 2016, ha dictat el següent Decret, 
el qual es sotmet a ratificació: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/238 

  Núm. Exp.: CNV 2016/31  
 
Conveni amb els ajuntaments per al manteniment dels accessos a les estacions de 
muntanya 

S’ha redactat la documentació tècnica (memòries valorades) per a les obres de manteniment 
d’accessos a estacions de muntanya següents: 
 

Obra TM Import € 

Segellat d’esquerdes del ferm del camí d’accés a l’estació de 
muntanya de Tuixén 

Josa i Tuixén 8.826,30 €
IVA inclòs

Obres de conservació del camí d’accés a l’estació de muntanya 
de Sant Joan de l’Erm, entre els pk 25+800 i pk 26+150 

Montferrer i 
Castellbò 

27.459,62 €
IVA inclòs

 
Aquestes obres de manteniment estan subvencionades a través del Departament de Territori i 
Sostenibilitat en el 100 % de l’import de despesa en el cas de l’accés a l’estació de muntanya de 
Tuixent, i en el 75 % en el conveni per l’estació de Sant Joan de l’Erm atès que l’Ajuntament es 
compromet a aportar-ne un 25 % 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar els convenis amb l’Ajuntament de Josa i Tuixén i l’Ajuntament de Montferrer i 
Castellbó per a la realització de les obres de manteniment d’accessos a les estacions de muntanya 
corresponents als seus termes municipals, amb finançament a càrrec del Departament de Territori i 
Sostenibilitat.  
 



 

 

Segon. Notificar aquesta resolució als ajuntaments interessats i trametre l’esborrany dels convenis 
per a la seva aprovació 
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Únic. Ratificar el Decret esmentat.“ 
 
 
12. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CONSELLS COMARCALS DE L’ALT 
URGELL, DEL BERGUEDÀ, DE LA CERDANYA, DEL PALLARS SOBIRÀ, I L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER A LA GESTIÓ DEL CONSELL REGULADOR 
DEL CAMÍ DELS BONS HOMES 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Cristina Barbens, vicepresidenta tercera i presidenta de la 
Comissió informativa de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, qui explica el contingut 
del Conveni i els canvis principals plantejats en la gestió d’aquest, atès que els signataris 
assumiran més funcions sobretot referides a la difusió de les accions del Camí dels Bons Homes. 
 
 
ACORD : CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CONSELLS COMARCALS DE L’ALT 
URGELL, DEL BERGUEDÀ, DE LA CERDANYA, DEL PALLARS SOBIRÀ, I L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER A LA GESTIÓ DEL CONSELL REGULADOR 
DEL CAMÍ DELS BONS HOMES 

Exp. Núm.: CNV 2016/32  
 
El Camí dels Bons Homes és un producte turístic que consisteix en un itinerari entre el Santuari de 
Queralt (Berga) i el Castell de Montsegur, seguint els camins que als segles XII i XIII van esdevenir 
rutes de migració dels càtars en el seu exili de França. 
 
El Camí dels Bons Homes constitueix una eina de desenvolupament econòmic de les àrees 
geogràfiques esmentades i que per tant la seva promoció i conservació són assumptes d’interès 
comú de les entitats que subscriuen el present conveni. 
 
L’objectiu d’aquest Conveni és establir les bases i requisits pel correcte funcionament del Consell 
Regulador dels Bons Homes, entitat que aglutina els diferents agents públics i privats implicats en 
el projecte, i les condicions de la col·laboració entre les parts signants mitjançant la definició i 
execució d’un pla d’accions específic per tal de garantir la promoció Camí dels Bons Homes. 
 
Els consells comarcals de l’Alt Urgell, del Berguedà, de la Cerdanya i del Pallars Sobirà, 
assumeixen la tutela de la denominació Camí dels Bons Homes i la participació en l’entitat que 
vetlla per la seva correcta utilització, promoció i conservació: el Consell Regulador del Camí dels 
Bons Homes 
 
Els signants realitzaran una encomana de gestió durant els anys 2017 i 2018 en part a l’entitat 
Agència de Desenvolupament del Berguedà, i en part es desenvoluparà per part de cada un dels 
signataris, sobretot pel que fa a la difusió. 
 
La participació dels consells comarcals esmentats en el Consell Regulador del Camí dels Bons 
Homes es formalitza a partir d’una aportació anual de 3.000,00 € pel 2017 i la mateixa quantitat pel 
2018. 
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D’acord amb l’article 112 de la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 
Públiques i d’acord amb l'article 8, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,  
 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre els consells comarcals de l’Alt Urgell, del 
Berguedà, de la Cerdanya, del Pallars Sobirà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per a 
la participació en el Consell Regulador del Camí dels Bons Homes. 
 
Segon.  Notificar aquest acord a totes les parts signatàries. 
 
 

Comissió d'Atenció i Serveis a les Persones 
 
13. ADDENDA CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA 
COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER AJUTS 
D'URGÈNCIA SOCIAL DERIVATS DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DE LA LLAR: 
RATIFICACIÓ DE DECRET 
 
Presenta el contingut del Punt el Sr. Ricard Pérez, vicepresident primer, en absència de la Sra. 
Rosa Fàbrega, presidenta de la Comissió d’Atenció i Serveis a les Persones. Fa referència a la 
inclusió com a addenda del finançament per atendre a la pobresa energètica i alhora manifesta 
que la dotació és clarament insuficient. En aquest sentit explica que abans de signar el conveni es 
va enviar una carta a la Consellera indicant-li aquesta insuficiència de finançament, i explicitant el 
fet que el deute actual ja puja a 72.000 €. 
 
El Sr. Barrera pel grup de Candidatura de Progrés (CdP) destaca també la insuficiència de la 
dotació per fer front a aquest problema. 
 
Pren la paraula la Sra. Camps, gerent, i en relació al Servei Itinerant Socioeducatiu, inclòs als 
convenis aprovats pels ajuntaments amb el Consell Comarcal pel contracte programa en matèria 
de serveis socials 2016-2019, el cofinançament previst pel 2016 és de 0 €. 
 
ACORD : ADDENDA CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA 
COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS PER AJUTS 
D'URGÈNCIA SOCIAL DERIVATS DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DE LA LLAR: 
RATIFICACIÓ DE DECRET 

Exp. Núm.: CNV 2016/11  
 
En data 5 de desembre de 2016 s’ha dictat el Decret de presidència 2016/226 del tenor literal 
següent : 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2016/226 

  Exp. Núm.: CNV 2016/11  
 



 

 

El passat 31 d’agost de 2016 es va signar el Contracte programa per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell 
Comarcal de l' Alt Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social 
i polítiques d’igualtat. 
 
El Govern de la Generalitat mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Departament d’Empresa i Coneixement estan treballant en el desenvolupament de la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar posar en marxa un seguit de mesures de 
suport a les famílies en situació de pobresa i emergència social que no poden assumir les 
despeses que comporten els subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas. 
 
L’Agència Catalana de Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, el 18 de juliol de 
2016 van signar un Conveni marc d’adhesió en relació a actuacions dels serveis bàsics d’atenció 
social dels ens locals, destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics, d’aigua, 
llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica per a l’exercici 
2015. 
 
Els ens locals que així ho han volgut s’han adherit a aquest conveni marc i han rebut una aportació 
de l’Agència Catalana de Consum destinada al reemborsament de la despesa efectuada durant 
l’any 2015 i al pagament del deute pendent del 2015 que els ens locals hagin abonat abans del 10 
d’octubre de 2016. En qualsevol cas el deute ha de ser anterior al 2016.  
 
El Ple del Consell Comarcal de 13 d’octubre d’enguany va acordar adherir-se al Conveni marc de 
col·laboració amb entitats locals relacionades amb actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció 
Social, subscrit el 18 de juliol de 2016 entre l’Agència Catalana del Consum, el Departament 
d’Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, destinades al reemborsament de la despesa realitzada durant l’any 2015 i per 
obligacions contretes durant aquell any i pagades fins el 10 d’octubre del 2016 
 
El Govern de la Generalitat vol abordar de manera integral les situacions de pobresa energètica i 
ha encarregat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treballar en aquest pla integral, 
de manera coordinada amb l’Agència Catalana de Consum. Aquest pla contempla mesures 
immediates i accions que afavoreixin a mig i llarg termini l’eradicació d’aquest tipus de pobresa i es 
donarà a conèixer als ens locals i tots els agents implicats a principis del 2017. 
 
Mentre es consensua i s’inicia la implantació del Pla esmentat, el Govern de la Generalitat, segons 
l’acord de govern de 18 d’octubre de 2016, ha aprovat destinar 5 milions d’euros per cobrir els 
deutes del 2016 i l’hivern del 2016 - 2017, mitjançant una addenda al contracte programa en 
matèria de serveis socials, altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat que el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies subscriu amb els ens locals titulars de les Àrees 
bàsiques de serveis socials de tot Catalunya. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya han signat una Addenda a l’Acord Marc del 
contracte programa 2016 - 2019, amb la voluntat d’ampliar el marc de col·laboració ampliant la 
partida de les ajudes d’urgència social en 5 milions més per atendre les situacions de pobresa 
energètica. 
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Per tot això, HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar l’addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i 
la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal de l' 
Alt Urgell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat. 
 
Segon.  Notificar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  “ 
 
Sotmesa la proposta de votació per majoria dels membres presents, amb l’abstenció del 3 
membres del grup de Candidatura de Progrés, s’acorda: 
 
Únic. Ratificar el Decret. 
 
 

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 

14. SOL·LICITUD PER A SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L'EDAR 2017 I SOL·LICITUD 
D'AJUT 
 
El president dóna la paraula al Sr. Francesc Viaplana, vicepresident segon, i president de la 
Comissió informativa de Medi Ambient i Sostenibilitat, qui explica el contingut de la proposta que 
difereix poc de la de l’any passat, estant a l’espera que de cara al 2018 es pugui tirar endavant la 
nova estació depuradora. 
 
 
ACORD : SOL·LICITUD PER A SER ADMINISTRACIÓ ACTUANT DE L'EDAR 2017 I 
SOL·LICITUD D'AJUT 

Núm. Exp.: SUB 2016/32  
 
El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va renovar la condició d’administració actuant de l'explotació de 
l'EDAR de Montferrer per Resolució del Director de l’ACA, i obtenir els atorgaments de despesa  
per explotació i indirectes. 
 
Quan a la previsió de despeses ordinàries per a l’any 2017 es preveu seguir amb la reducció i 
contenció de la despesa que sigui estrictament indispensable per al bon funcionament del sistema 
de sanejament, incloent el manteniment de la despesa energia elèctrica, de la despesa en 
personal laboral, el manteniment general de l’EDAR de Montferrer i equips i de les 3 estacions de 
bombament (Arfa, Alàs i Aravell) i col·lectors en alta; la realització d’una partida de desconnexió 
d’aigües blanques de reg i les despeses indirectes mínimes indispensables. Resulta així la següent 
proposta d'explotació per a l'any 2017: 
 

Despeses directes, indirectes, reposició i millores de sanejament en 
l’àmbit del CCAU 

352.958,57 €

 
S’informa que està pendent la liquidació definitiva corresponent a l’exercici 2017. 



 

 

 
Sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Acceptar l’atribució de l'Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat que sigui renovat el nomenament del Consell Comarcal de l'Alt Urgell com a 
administració actuant per a l'explotació de l'EDAR de Montferrer durant l'any 2017.  
 
Segon. Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua, en concret al Departament d'Explotació de 
Depuradores, que sigui atribuïda la quantitat de 352.958,57 € més IVA, segons el desglossament 
previst al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, com a administració actuant de l'explotació de l'EDAR 
de Montferrer per al 2017. 
 
Tercer. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que es tingui en compte l’establert al PSARU en 
relació a aquesta EDAR per formular la proposta tècnica i econòmica de la seva ampliació o 
remodelació, per poder atendre els municipis que es serveixen sense incompliments temporals a la 
sortida per trobar-se obsoleta a dia d’avui. 
 
 
Punts inclosos per urgència: A proposta de la presidència, i complint del disposat a l’article 82.3 
del ROF, s’inclou el següent punt a l’ordre del dia: 
 
15. APROVACIÓ DE CONVENI AMB L'AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS I 
EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT URGELL PER L'EXECUÓ DEL PROJECTE INNOVADOR 
PIRINNOWATT. 

Exp. Núm.: SUB 2016/28  
 
El Consell Comarcal ha rebut la resolució d’aprovació de la subvenció corresponent a l’ordre 
TSF/1592/2016 de 23 de juny, per la qual s'aprova la convocatòria per a l’any 2016 regulada a la 
Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals,  
presentada per l’entitat Agència de Desenvolupament del Ripollès, en el marc d’aquesta 
convocatòria, per un import total de 110.222,69 euros, sobre un cost del total de 146.963,58 euros, 
per a la realització del pla d’execució anual anomenat “PIRINNOWA'TT: ENERGIA, AIGUA I 
OCUPACIÓ AL PIRINEU (ALT URGELL- RIPOLLÈS)  
 
S’ha elaborat un conveni per acordar les condicions de col·laboració entre les tres entitats 
col·laboradores, Consorci Ripollès Desenvolupament i Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a 
l’execució del projecte innovador PIRINNOWA’TT : Energia, aigua i ocupació al Pirineu.  
 
Aquest projecte té com a objectiu assessorar empreses per a la seva consolidació i promoure 
consums d’aigua i actituds energèticament responsables que puguin ser compartides i 
transposades a altres empreses i territoris, promoure l’emergència de l’economia verda, formar 
empreses i persones en matèria hidràulica i d’estalvi i eficiència amb la fita de generar nous 
nínxols de mercat, fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant 
metodologies innovadores i posant en valor els recursos energètics i hídrics endògens del territori 
pininec i en l’àmbit de les comarques de l’Alt Urgell i el Ripollès. 
 
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. 
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Sotmesa la proposta de votació per majoria, amb l’abstenció dels 3 membres presents de 
Candidatura de Progrés, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre les dues entitats col·laboradores, Agència de 
Desenvolupament del Ripollès i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’execució del projecte 
innovador PIRINNOWA’TT : Empresa, energia i gestió forestal al Pirineu.  
 
Segon. Notificar aquest acord al Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 
 
16. 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. 190 al 256 de 2016 compresos entre els dies 14 d’octubre de 2016 fins la 
data d’avui. 

 Resolucions: núm. 42 al 63 de 2016 entre els dies 14 d’octubre de 2016 fins la data d’avui. 
 
 
17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
En relació al tema de la carretera C-14 a l’alçada dels Tres Ponts, el president explica que es va 
trametre una carta al Conseller de Territori i Sostenibilitat, manifestant la preocupació a la comarca 
sobre el perill que s’hi genera i la preocupació per la incertesa de saber quan es podran fer les 
obres. Explica també que tot i no tenir resposta escrita, hi ha parlar telefònicament i ha manifestat 
que les obres es començaran a contractar abans de final d’any. 
 
En relació al tema de les urgències socials per pobresa energètica, explica que el Secretari del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en visita a la Seu d’Urgell, es va parlar sobre el 
tema fent-li explícit que la distància entre el que es deu a les empreses subministradores i la 
dotació prevista és molta, i se li va entregar una còpia de la carta que s’havia enviat a la 
Consellera. 
 
En la mateixa visita es va parlar de les possibilitats que des del Servei d’Ocupació a la Seu d’Urgell 
es col·laborés amb les oficines de treball d’Andorra per tal de poder ajudar als demandants 
d’ocupació a Andorra que siguin residents a aquest cantó de la frontera, per cobrir necessitat de 
treballadors i treballadores que tingui Andorra. 
 
En relació a la convocatòria d’ajuts LEADER del Departament d’Agricultura que gestiona el 
Consorci Alt Urgell Cerdanya recorda que els ajuntaments també poden presentar sol·licitud 
d’ajuts, tot i que tinguin prioritat les empreses privades. 
 



 

 

El president informa que el SOC ha concedit un ajut per a la redacció d’un pla estratègic comarcal 
sobre ocupació, i que també ens han concedit un ajut per a la contractació d’una nova Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Local. 
 
Informa també que encara no s’ha rebut cap notificació sobre la resolució de la sol·licitud d’ajut al 
FEDER. 
 
 
18.TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
No hi ha cap paraula demanada 
 
 
19.PRECS I PREGUNTES. 
 
Essent present a la sessió un regidor de l’Ajuntament de Coll de Nargó estudi o informe sobre 
cobertures Wimax. Respon al Sra. Camps, gerent, i comunica que està pendent de fer-se perquè 
el tècnic està de baixa, i s’ha preferit esperar el seu retorn, que es preveu aviat. La feina més 
urgent s’ha suplert amb altres tècnics del Consell comarcal però aquest informe aniria molt bé que 
el fés ell perquè en té un millor coneixement. 
 
La Sra. Vidal, consellera, manifesta que ja fa molt de temps que s’espera. 
 
Per acabar la sessió, i essent proper el Nadal, el president agraeix la col·laboració de tothom 
durant aquest 2016 i expressa una desig de felicitació de Nadal a tothom a les seves famílies, i  de 
prosperitat pel proper any 2017. 
 
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 
    
 


