
 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2011/2 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  dijous, 14 d'abril de 2011 
Durada:  de les 20:25 a les 21.40 hores 
Lloc:  sala d'actes del Consell Comarcal  
 

Hi assisteixen: 

Sr. Jesús Fierro i Rugall, president 
 
Il·lm. Sr. Antoni Casanoves Alís, vice-president primer 
Sr. Ventura Roca i Martí, vice-president segon 
Il·lm. Sr. Ramon Fierro Rugall, vice-president tercer 
Il·lm. Sr. Benito Fité Vergé, vice-president quart  
Sr. Jesús Bentanachs Vives, conseller 
Sr. Josep M Cequiel Escardibul, conseller 
Sr. Joan Orrit Armengol, conseller 
Sr. Marc Porta Fàbrega, conseller 
Sr. Jordi Picart Planes, conseller 
Sr. Òscar Ordeig Molist, conseller 
Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
Il·lma. Sra. Dolors Vidal Guiu, consellera 
Sra. Mònica Sainz Cuenca, consellera 
Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
Sr. Francesc Bonet Calderó, conseller 
Sra. Mireia Pellicer Martí, consellera 
Sr. Rafael Ferrer Moreno, conseller 
 
També hi assisteix: 
 
Sr. Pere Porta Colom, gerent 
Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sr. Joaquim Pasquet Mollet, conseller 
 

Alcaldes presents: 

Il.lm. Sr. Antoni  Vilaginés Vila, Ajuntament d'Oliana 
Il.lm. Sr. Francesc Jordana Duran, Ajuntament de Pont de Bar 
Il.lm. Sr. Pere Artigues Alrich, Ajuntament de Valls de Valira 



 

S’incorporen durant la sessió: 

 
 

Ordre del dia  
1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors 

COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, FINANCES I COOPERACIÓ MUNIC IPAL 

2. Bestreta reintegrable Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient: ratificació Decret. 
3. Modificació de crèdits número 1 
4. Proposta de participació de IAUSA en la ampliació de capital de l'empresa ENER FOREST ALT 

URGELL S.L. 
5. Moció d'ERC-AM i PSC Progrès sobre el compliment i desplegament de la Llei de Vegueries. 
6. Moció de CIU en relació a la Llei de Vegueries. 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ I SERVEIS AL TERRITORI 

7. Ratificació del Decret d'aprovació del Conveni amb el Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida per a desenvolupar el Pla de Dinamització per l'ocupació 2008-2011 i 
nomenament dels membres de la Comissió de selecció comarcal. 

8. Declaració BCIL Església Sant Ermengol de Pont de Bar 
9. Declaració de BCIL Església de Sant Andreu d'Aristot. 
10. Declaració de BCIL Església de Sant Joan Fumat. 

COMISSIÓ D' ATENCIÓ A LES PERSONES  

11. Aprovació del conveni  de col·laboració amb l'Associació de Paraplègics i discapacitats físics 
de Lleida (ASPID). 

12. Renovació conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família en 
matèria de polítiques de Joventut: Programes Activitats 2011 

13. Donar compte dels Decrets de Presidència i de les Resolucions de Gerència. 
14. Informes de Presidència. 
15. Torn obert de paraules als alcaldes. 
16. Precs i preguntes. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
1.    APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterrior. 
 

Comissió de Governació, Finances i Cooperació Munic ipal 

 
2. BESTRETA REINTEGRABLE CONSORCI ALT URGELL GESTIÓ  DEL MEDI AMBIENT: 
RATIFICACIÓ DECRET. 

Núm. exp. INT 2011/18 
 

El President del Consell Comarcal, en data 1 de març d’enguany, ha dictat el Decret de 
Presidència 13/2011, el tenor literal del qual és el següent: 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 13/2011 

Bestreta reintegrable Consorci Alt Urgell Gestió de l Medi Ambient 
 
El Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient, ens que gestiona el refugi supracomarcal d’animals 
té pendent de cobrar nombroses liquidacions de la taxa de manteniment del refugi d’animals. 
Donada la conjuntura econòmica actual, provoca que les entitats locals que formen part de l’ens 
tinguin problemes a l’hora de fer efectius els pagaments, cosa que paralel·lament provoca 
problemes en el propi consorci. 
Donat que a data d’aviu el consorci té pagaments ineludibles, per tant, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Concedir una bestreta reintegrable al Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient de 
1.000,00 €, per cobrir temporalment el desfassament de tresoreria fins que el consorci regularitzi la 
situació. 
Segon.  Ratificat aquest acord en el proper Ple.” 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda ratificar Decret . 
 
 
3.MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 1 
 

Núm. exp. INT 2011/25 
CRÈDIT EXTRAORDINARI   
 
Atès que les despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent i que tenen consignació 
pressupostària insuficient,  
 
D’acord amb l’autorització que per això estableix l’art. 177 del RDL 2/2004 de 5 de març, text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda  
 
Primer.  Aprovar l’expedient de crèdits extraordinaris amb les partides pressupostàries i imports 
més avall indicats, així com el seu finançament: 
 
Núm.  P. ingrés  Denominació  Import  P. despesa  
1 820 Préstecs a curt termini ens públics 20.000,00 011.820 
     
    Total crèdits extraordinaris ...  20.000,00  
 
Segon. Sotmetre el present acord al tràmit d'informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a 
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de Lleida al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal, a fi que es puguin formular les al·legacions que tinguin per 
convenient. 



 
Tercer.  Si no es produeixen reclamacions ni al·legacions en el termini de quinze dies hàbils abans 
esmentat, es considerarà aprovat definitivament l’expedient. 
 
 
4.  PARTICIPACIÓ D’IAUSA EN L’AMPLIACIÓ DE CAPITAL DE L’EMPRESA ENER FOREST 
ALT URGELL, SL 

 Núm. exp. PRS 2010/9 
 
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 10 de juny de 2010 va acordar la participació d’IAUSA 
en l’empresa Ener Forest Alt Urgell SL, amb un capital de 21.200,00 € que representa un 15 % del 
capital social de l’empresa. 
 
El consell d’administració d’Ener Forest va acordar en sessió de data 21 de març d’enguany 
realitzar una ampliació de capital que seria subscrita per part d’un nou soci i un increment de 
participació d’Iniciatives Alt Urgell SA  
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb 12 vots a favor dels membres de CiU i ERC i 6 vots 
d’abstenció dels membres del PSC, s’acorda: 
 
Únic.  Autoritzar l’augment de participació d’Iniciatives Alt Urgell SA en la societat Ener Forest Alt 
Urgell SL, fins al 20,01 % del capital social, mitjançant una ampliació de capital, amb un 
desembors de 11.260,00 €. 
 
 
5. MOCIÓ D'ERC-AM I PSC PROGRÈS SOBRE EL COMPLIMENT  I DESPLEGAMENT DE LA 
LLEI DE VEGUERIES. 

Núm. exp. PRS 2011/6 
 
Moció d'ERC-AM i PSC Progrès sobre el compliment i desplegament de la Llei de Vegueries 
 
El president dóna la paraula als representants dels grups d’ERC-AM i del PSC-Progrés per a la 
defensa del contingut de la moció presentada. 
 
En primer lloc pren la paraula la Sra. Pellicer pel grup d’ERC qui explica que fa un parell de mesos 
es va anunciar del Govern de la Generalitat que no hi havia intenció de desplegar la Llei de 
Vegueries, la qual cosa és un gerro d’aigua fedra a les aspiracions de reconeixement del Pirineu. 
Des de’aleshores creuen que des dels consells comarcals s’ha de donar suport a aquesta Llei i no 
deixar-la en via morta. Creuen que el desplegament de la Llei és un procés gradual i que no cal 
tenir-ho tot tanca per posar-lo en marxa. Enten que per tal de constituir els Consells de Vegueria 
cal la negociació amb el govern de l’Estat però per fer el desplegament de la part de la demarcació 
veguerial com a desconcentració de l’administració autonòmica no cal l’administració de l’Estat. 
Manifesta la importància fer el desplegament de la demarcació veguerial a través d’un Decret de 
Govern perquè visualitza la realitat pirinenca i la desmarca del provincialisme, s’ajuda a normalitzar 
el llenguatge i a anar endavant. Demana al grup de CiU que subscrigui la moció i a continuació 
passa a llegir el text de la moció del tenor literal següent: 
 
text de la moció 
Els grups comarcals ERC-AM i PSC-Progrés del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ha presentat una 
Moció sobre el compliment i desplegament de la Llei de Vegueries, el literal de la qual és la 
següent: 
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“Els grups comarcals ERC-AM i PSC-Progrés del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, presenten la 
següent Moció, sobre el compliment i desplegament de la Llei de Vegueries. 

 

    Exposició de Motius 

Un dels objectius del catalanisme polític ha estat, des de sempre, la superació de la divisió 
provincial de Catalunya i, al mateix temps, l’assoliment d’un major equilibri territorial. La Llei de 
Vegueries, aprovada pel Parlament de Catalunya el 3 d’agost passat i publicada al DOGC núm 
5708, ha suposat dotar Catalunya d’una organització territorial pròpia i d’un nou model territorial 
vinculat a la nostra realitat nacional, social i geogràfica. 

 
Catalunya és un país complex, marcat perquè la meitat de la població s’agrupa a l’entorn de 
Barcelona i perquè, per posar un exemple molt proper, la Vegueria de l’Alt Pirineu, amb el 20% del 
territori, compta només amb l’1% de la població. L’equilibri territorial ha de procurar que el 
desenvolupament de les activitats econòmiques, la planificació de les infraestructures i la gestió de 
les polítiques públiques s’orientin a una distribució proporcionada arreu del país. 
 

Com diu el seu propi preàmbul, la Llei de Vegueries té per objecte regular la doble naturalesa de la 
vegueria: 1. Com a divisió territorial en què s’organitzen els serveis de la Generalitat i el conjunt de 
l’Administració, divisió que rep el nom de Demarcació Veguerial, i, 2. Com a àmbit territorial 
específic per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local (substitut de les actuals 
diputacions provincials) denominat Consell de Vegueria. 

 

La Llei estableix que Catalunya s’organitza en set Demarcacions Veguerials (Alt Pirineu, Barcelona, 
Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) i en set Consells de 
Vegueria, coincidents amb les mateixes Demarcacions Veguerials. Això ha suposat un 
reconeixement històric de l’Alt Pirineu com a realitat específica, en el marc de l’organització de 
Catalunya. Aquest reconeixement institucional de l’Alt Pirineu, a més de donar resposta a una 
reivindicació que ve de lluny, representa una enorme possibilitat de desenvolupament econòmic del 
nostres municipis i comarques, que històricament havien quedat supeditats a la voluntat de Lleida i 
de Girona. 

 

Amb la nova organització territorial aprovada pel Parlament, les referències geogràfiques han 
canviat. Els mitjans de comunicació públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) i també l’Agència Catalana de Notícies (ACN) han d’adaptar-se a la nova legislació 
veguerial i, per tant, deixar d’utilitzar la terminologia “provincial”, quan es refereixen al Pirineu, 
Sovint sentim parlar encara, als professionals de TV3 i Catalunya Ràdio, del temps que farà al 
“Pirineu de Lleida”, o de l’estat de la neu a les estacions d’esquí del “Pirineu de Lleida”. 

 

El Govern de la Generalitat, a través de la seva Vicepresidenta i Consellera de Governació i 
Relacions Institucionals, ha anunciat la decisió de no desplegar aquesta legislatura la Llei de 
Vegueries, deixant passar així l’oportunitat de fer un gran pas cap al reconeixement polític i 
econòmic de l’Alt Pirineu i dels seus municipis i comarques.  



És per això que els grups comarcals sotasignants presenten la següent:  

 

     MOCIÓ 

 

“El Consell Comarcal de l’Alt Urgell insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Complir i, en conseqüència, desplegar la Llei de Vegueries, aprovada pel Parlament de 
Catalunya el 3 d’agost de 2010. 

2. Fer efectiva la desconcentració del organismes i serveis de la Generalitat a la Demarcació 
Veguerial de l’Alt Pirineu, desplegant-hi els Serveis Territorials dels diferents Departaments del 
Govern i dels organismes que depenen de l’Administració catalana. 

3. Traslladar als mitjans de comunicació públics, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) i a l’Agència de Notícies de Catalunya (ACN), la conveniència d’incorporar la terminologia 
veguerial quan es refereixin a l’Alt Pirineu. 

4. Negociar amb el Govern de l’Estat la modificació dels marcs legals corresponents per tal de 
poder constituir els Consells de Vegueria, de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Pirineu i de la Catalunya 
Central. 

5. Traslladar aquest acord a la Vicepresidenta del Govern i Consellera de Governació i Relacions 
Institucionals, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) i a l’Agència Catalana de Notícies (ACN).” 

6. Traslladar aquest acord als Consell Comarcals de la Cerdanya, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà i al Consell General d’Aran”  
 
A continuació pren la paraula el Sr. Ordeig pel grup del PSC-Progrés. Creu en primer lloc que ha 
quedat molt clar que la divisió territorial actual no serveix i que la reflexió a fer seria que es 
necessita un reconeixement propi del Pirineu tal i com pretenia la Llei de Vegueries. El que ens 
toca com a Pirineu és dir si s’hi està d’acord i el que no ho tingui clar el Govern de la Generalitat és 
preocupant així com el fet de dir que es farà a través d’una llei de règim local. Creu que és 
important per millorar en inversió pública pel criteri, que a vegades es decideix des de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, i més ara que hi ha crisi el més fàcil és dir que s’aparca el tema, 
sense tenir en compte que això marcarà els propers anys. Demana votació a ma alçada perquè 
cadascú té una percepció del què ha de ser el Pirineu. 
 
ACORD: 
 
Es fa la votació a ma alçada per petició del representant del grup del PSC 
 
Sotmesa la proposta a votació, el resultat de la votació és de 9 vots a favor dels membres del 
grups del PSC-Progrés i d’ERC-AM  i 9 vots en contra dels membres del grup de CiU. En situació 
d’empat el president decideix no fer ús del vot de qualitat i per tant la moció no prospera. 
 
 
6. MOCIÓ DE CIU EN RELACIÓ A LA LLEI DE VEGUERIES. 
 
Defensa la presentació de la moció el Sr. Marc Porta de CiU i constata en primer lloc que aquestes 
dos son les mateixes mocions que es van presentar fa dos mesos i que es van retirar. Pel que fa 
als seus continguts manifesta l’acord amb ‘afirmació que ha fet el Sr. Ordeig en la defensa de la 
Moció del PSC-ERC en el sentit que l’actual model no funciona i que s’ha de fer una reflexió. Pel 
que fa a la moció presentada pel grup de CiU explica que el seu sentit ve donat per la percepció 
que la casa s’ha de comença pels fonaments i aquests son la Llei d’Hisendes Locals i la Llei de 
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règim local, que son tant importants com la Llei de Vegueries perquè ara per ara el que tenim és 
un canvi de nom. Exposa que el procés d’aprovació de la Llei de Vegueries al Parlament es va fer 
depressa i corrents. Pel que fa a la vegueria de l’Alt Pirineu entén que s’ha de proposar amb seny i 
amb finançament deixant clar qui fa què. L’interès per arribar a un acord avui era el desitjat per part 
del seu grup però entén que la proximitat de les eleccions pot dificultar arribar a acords. El model 
de CiU per desenvolupar el territori passa per una nova llei de règim local, per la Llei d’Hisendes, 
per l’IDAPA, pel Plans Comarcal de Muntanya, pel Consell General de Muntanya i arribar a una 
vegueria ben feta i amb bons fonaments. A continuació passa a llegir el text de la moció del tenor 
literal següent: 
 

 Núm. exp. PRS 2011/5 
Moció de CiU  en relació a la Llei de Vegueries. 
 
Moció que presenta el Grup de Convergència i Unió al ple de la corporació comarcal. 
Durant la passada legislatura el Parlament de Catalunya va aprovar  la Llei de Vegueries, una llei 
que ja va néixer amb mancances importants. 
En el seu moment aquesta llei només significava un canvi de nom de quatre diputacions i es 
passava a quatre consells de vegueries. La resta, depenia de la legislació espanyola i de les 
negociacions amb el Govern de l’Estat i no es va arribar a cap acord.  
CiU defensa que Catalunya pugui tenir un model d’organització territorial propi, però no està 
d’acord amb el contingut que proposava la llei de vegueries que el tripartit  va aprovar. Ni en el 
contingut ni en el moment de fer-ho, a final de legislatura i enmig d’una greu crisi econòmica. 
Som partidaris que una Llei com aquesta cal abordar-la amb consens polític i territorial, amb 
diàleg, reflexió, temps i sense forçar el calendari. I a més a més, no pot haver-hi llei sense un 
finançament adequat ni les competències pertinents. 
Creiem que el debat s’ha de produir en la llei de governs locals, debat que ja es va iniciar durant la 
legislatura passada, però que finalment el Govern anterior va tirar pel dret, obviant una proposta de 
llei de governs locals, que a petició de la Conselleria de Governació i Administracions Públiques va 
fer la Universitat Rovira i Virgili, que comptava amb el suport de l’ACM i de la FMC, i que, 
finalment, el govern tripartit va optar per aprovar la llei de vegueries sense tenir en compte la llei de 
governs locals.  
Aquesta llei de governs locals, ens ha de permetre, entre altres, definir el finançament, les 
competències a cada nivell administratiu, definir la nova organització territorial i modernitzar i posar 
al dia l’administració local de Catalunya. 
Creiem per tant, que la base del discurs radica en aquesta llei de governs locals i no en la llei de 
vegueries. 
Cal posar de manifest també que aquesta llei de vegueries, a banda d’aprovar-se sense 
finançament ni competències, es va aprovar sense haver negociat amb Madrid. Per desplegar 
aquesta llei, és necessari modificar quatre lleis de l’Estat (la llei orgànica de Règim Electoral, 
modificació dels límits provincials, per exemple, ...) però el govern anterior no ho va fer.  
 
En relació als antecedents exposats anteriorment els membres del grup de CiU del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell proposem al ple l’adopció dels següents acords:  
 

ACORDS 
 



PRIMER.- Mostrar el suport d’aquest Consell Comarcal a que Catalunya tingui una organització 
territorial pròpia, com ja estableix el nostre Estatut. 
SEGON.- Demanar al govern de la Generalitat que reprengui el debat per aprovar la llei de 
governs locals, que defineixi, entre altres, el finançament, les competències de cada nivell 
administratiu, l’organització territorial de Catalunya i modernitzi i posi al dia l’administració local de 
Catalunya, i ho faci, aquesta vegada sí, amb el consens territorial i polític necessaris. 
TERCER.-Instar al Govern de la Generalitat, que per definir l’organització i tirar endavant la llei de 
vegueries, ho faci amb el consens polític i territorial que una llei així necessita. 
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat que a més, la posada en marxa d’aquesta llei, 
aquesta vegada sí, vagi acompanyada del finançament i les competències pertinents. 
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat, que a més, negociï amb el Govern de l’Estat tot el 
que depengui de la legislació estatal per tirar endavant aquesta llei. 
SISÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords, al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, al Govern de l’Estat i a les entitats municipalistes de Catalunya, ACM i FMC. 
 
En aquest punt el president dóna la paraula a la Sra. Pellicer la qual afirma que la proximitat a les 
eleccions municipals no té res a veure amb la presentació i acord de pacte d’aquesta moció perquè 
volen anar més enllà dels interessos polítics i volen defensar la identitat del Pirineu. Manifesta el 
seu desacord amb l’afirmació feta sobre la rapidesa perquè el conseller Ausàs l’any 2008 va ser el 
primer que va impulsar la Llei de Vegueries i hi va haver entre 10 i 15 al·legacions d’un total de 
1.000 entitats municipals a Catalunya. NO creu que calgui esperar a l’aprovació de la Llei 
d’hisendes locals per desenvolupar la Llei de Vegueries. Posa de relleu que d’entrada només 
començant pel canvi de nom ja és un pas important. Troba a falta la manca d’estima pel Pirineu 
que es denota a la moció on ni s’esmenta el Pirineu. Manifesta el fet que estava convençuda que 
arribarien a un acord a última hora però hi ha una part que no podien admetre perquè era massa 
ambigua i ells volien ser més específics sobretot si tenim en compte que el Pirineu té l’1% de la 
població i el 20% del territori català. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i diu que no s’havia adonat del fet que no consti la paraula Pirineu a la 
moció presentada per CiU i que això és un fet que el descol·loca. Pel que fa al registre d’entrada 
de la moció fa una proposta per evitar futurs malentesos i demana que consti el dia i l’hora de 
presentació, per buscar la manera de donar major constància. No entén com encara no tenim una 
màquina que ho automatitzi. Exposa que entén que el Conseller Ausàs ha estat maltractat tenint 
en compte sobretot la predisposició que ha posat a favor del Pirineu i per la Seu essent conseller 
amb tots els alcaldes, manifesta que se li podran retreure coses però ha ajudat molt 
econòmicament i ara potser se l’havia d’haver recolzat perquè la nineta dels seus ulls és la Llei de 
Vegueries per la qual hi havia unanimitat de tots els grups fins a un cert moment. Manifesta la seva 
preocupació pel model de CiU ja que aquest és seguir com estàvem amb l’estil de l’IDAPA, que fa 
veurem amb el pressupost del 2011 el què li donen perquè fins ara eren caramelets i no reformes 
importants. El fet posar la Llei de règim local per abordar la Llei de vegueries no ho entenen, tot i 
que la consellera de Governació ja ha dit que aquest tema queda aparcat.  Creu que fa falta 
consens entre els partits al Pirineu  manifesta que a ell no li fa falta trucar a ningú del seu partit per 
fixa el posicionament perquè al Pirineu tenen llibertat per decidir en coherència amb les seves 
accions. Creu que el problema no és de règim local. Explica que quan la Mireia Pellicer li ha 
comentat la possibilitat de transaccionar la moció ha optat per intentar-ho i creu que seria bo però 
no ha pogut ser. 
 
El Sr. Marc Porta diu que el grup de CiU pel que fa a la coherència la té tota i també creu que tant 
el PSC com ERC com CiU defensen el Pirineu. Agafa la reflexió feta sobre la incidència de l´1% de 
la població i el 20% del territori a l’Alt Pirineu i Aran en relació a Catalunya, per afegir-hi que no 
només s’ha de tenir en compte això sinó que s’han de definit els finançaments i amb les lleis 
actuals el finançament s’aporta per població i per tant no fora bo pel Pirineu. Manifesta que la feina 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

feta pel Conseller Ausàs ha estat una gran feina però la Llei de Vegueries està mal plantejada i 
potser en part perquè la seva aprovació es va fer amb sessions maratonianes al Parlament que fa 
que ara per ara no creguin que sigui la llei adequada. Referma que les vegueries també son 
defensades des de CiU i explica que els Estatuts del partit estableixen el Pirineu com a estructura 
pròpia d’organització interna. Pel que fa a la voluntat d’acord per pactar les mocions presentades 
manifesta que aquest hi era, que tenia l’esperança d’arribar a un acord i expressa el desig de 
trobar aquest acord més endavant. En relació al pressupost de l’IDAPA manifesta que no sap quin 
serà però el que és clar és que l’IDAPA no és la solució, i que l’estructura de la vegueria més 
delegat del Govern al Pirineu més IDAPA va néixer malament, però ja que existeix s’ha de fer bé. 
Aporta una reflexió sobre el Consell General de Muntanya que en aquesta última legislatura no 
s’ha reunit quasi gens. Per acabar afirma que s’ha de començar pel fonaments definint 
finançament i competències a les vegueries. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig i exposa que el PSC va ser el primer partit en crear estructura 
organitzativa tenint en compte el Pirineu. La diferència entre PSC i CiU va ser que els de Lleida 
amb visió provincial van voler-ho així. Si d’aquesta taula depengués tindrien estructures pròpia pel 
Pirineu segur. 
 
El Sr. Marc Porta expressa que la pressió també la tenen ells a dins el partit per les pròpies 
dinàmiques. 
 
El president, Sr. Fierro, manifesta que sobre les acusacions de poca transparència s’abstingui de 
fer-les i demana que si tenen proves es denunciï i que si no s’abstinguin, i que s’abstinguin de 
riure-se’n 
 
Demana la paraula la Sra. Vidal i exposa que li ha fet gràcia perquè en el comentari sobre el 
registre d’entrada el Sr. Ordeig ha estat molt fluix perquè a la comissió de Governació i Finances 
algú va dir que es guardaven registres i per això s’ha demanat que es fes constar l’hora. 
 
El president manifesta que fa quatre anys que té la sensació que se n’enriuen. 
 
La Sra. Vidal respon que li ha fet gràcia però que no se n’enriuen a cada Ple. 
 
El Sr. Ordeig posa de manifesta que si li diu que no s’expliquen prou les coses i que es tira pel dret 
en les decisions entén que és una afirmació legítima i que no anava més enllà per afirmar res més. 
No vol dir que sigui il·legal sinó que no es fan les coses prou bé i que ells no ho farien com ell. Pel 
que fa al registre d’entrada escrit a bolígraf, quan totes les administracions tenen una màquina per 
evitar especulacions. creu que fora millor de fer-ho d’aquesta manera. Manifesta que estant a final 
de legislatura tots porten prous rocs a la motxilla i s’ha de treure ferro més que posar-ne. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i demana disculpes per si algun riure ha ofès a algú però també creu 
que el riure és una teràpia per treure ferro i agafar-s’ho tant en serio. 
 
El Sr. Fierro manifesta que un és amo dels seus silencis i esclau de les seves paraules i que s’ha 
de reflexionar abans de dir segons què.  
 
ACORD 



 
Es fa la votació a ma alçada per petició del representant del grup del PSC i al igual que s’ha fet a la 
moció del punt anterior. 
 
Sotmesa la proposta a votació, el resultat de la votació és de 9 vots a favor dels membres del 
grups del CiU i 9 vots en contra dels membres del grup de PSC-Progrés i d’ERC-AM. En situació 
d’empat el president decideix no fer ús del vot de qualitat i per tant la moció no prospera. 
 
 

Comissió de Promoció i Serveis al Territori 

 
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'APROVACIÓ DEL CONVENI A MB EL PATRONAT DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A DESENVOLUPAR EL PLA 
DE DINAMITZACIÓ PER L'OCUPACIÓ 2008-2011 I NOMENAME NT DELS MEMBRES DE LA 
COMISSIÓ DE SELECCIÓ COMARCAL. 
 
El president presenta el contingut de la proposta d’acord i posa de relleu que és la continuació del 
Conveni que va ser vigent del 2004 al 2007 i que ara es proposa pel 2008-2011 en convocatòria 
única. 
 
El Sr. Ordeig anuncia el vot a favor del PSC-Progrés i recorda que l’any 2007 es va encarregar un 
estudi estratègic de desenvolupament local i que no s’ha fet arribar. 
 
El gerent respon que tenim el document se’n volia fer una presentació als alcaldes i consellers. 
 
El Sr. Ordeig manifesta que s’havia d’haver fet abans perquè podia aportar molta informació. Així 
mateix esmenta que el 2007 no hi havia crisi i que no pot ser que les coses quedin al calaix i no 
s’acabin d’aplicar. Tot i els anys que han passat creu que la informació és important. 
 
ACORD D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL PATRONAT DE PR OMOCIÓ ECONÒMICA DE 
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A DESENVOLUPAR EL PLA DE  DINAMITZACIÓ PER 
L'OCUPACIÓ 2008-2011 I NOMENAMENT DELS MEMBRES DE L A COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
COMARCAL. 

Núm. exp. CNV 2011/7 
 
En data 11 de març de 2011 es va dictar el Decret de presidència 20/2011 el tenor literal del qual 
és el següent: 
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 20/2011 

Núm. exp. CNV 2011/7 
 
Conveni amb el Patronat de Promoció Econòmica de la  Diputació de Lleida pel Pla de dinamització 
per l’ocupació 2008-2011 
 
L’any 2002 el Consell Comarcal va aprovar el primer Conveni amb el Patronat de Promoció 
Econòmica de les Terres de Lleida de la Diputació pel Pla de dinamització ocupacional 2001-2003 i 
l’any 2004 es va aprovar el segon conveni que abastava el període comprès entre els anys 2004 al 
2007. 
 
Per tal de donar continuïtat a aquest projecte, la Diputació ha signat amb els sindicats CCOO i 
UGT els pactes i el reglament per portar a terme el Pla de Dinamització per l'Ocupació anys 2008-
2011, amb l'objectiu de promocionar econòmicament el territori. 
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En congruència amb l'anterior, el Ple de la Diputació de 18 d’abril de 2008 ha aprovat la signatura 
de convenis específics amb els sindicats UGT i CCOO que va ser signat el 19 de juny de 2009 i 
s’ha proposat als consells comarcals la signatura de Convenis amb el patronat de Promoció 
Econòmica per al desenvolupament d'aquest Pla d'una forma més activa, preveient la participació 
dels consells en les comissions de seguiment del Pla i mitjançant subvenció a les entitats que 
compleixin els seus objectius i amb un 25 % de les subvencions que es puguin atorgar, d'acord 
amb la consignació pressupostària que s'ha de dotar i la col·laboració en la tramitació 
d’expedients.  
 
La signatura de convenis amb els consells comarcals està prevista de forma immediata per poder 
tirar endavant la convocatòria dels ajuts. 
 
Per tant en exercici de les competències per urgència,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer . Aprovar el Conveni tramès pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida 
en tots els seus termes. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Patronat per a la seva signatura. 
 
Tercer.  Donar-se compte a la propera sessió del Ple per a la seva ratificació.” 
  
S’explica també que el primer punt de la part de clàusules del conveni entre el Patronat de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal per a desenvolupar el Pla de 
Dinamització per l’ocupació per els anys 2008-2011, signat en data 11 de març, s’ha de constituir 
la Comissió de selecció de la comarca.   
 
Aquesta comissió haurà d’informar totes les peticions d’ajuts que es presentin per empreses de la 
seva demarcació territorial, abans de trametre aquestes peticions a la Comissió Tècnica de 
Seguiment i Avaluació. 
 
Aquesta comissió anirà presidida pel president del Consell Comarcal sr. Jesús Fierro Rugall, 
durant tot el període de vigència del Pla i estarà integrada pels membres següents: 
 
-Jesús Fierro i Rugall 
-Marc Porta i Fàbrega 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels 18 membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Ratificar el Decret de presidència 20/2011 de 11 de març, el text del qual conta a 
l’antecedent d’aquest acord. 
 
Segon.  Nomenar als senyors Jesús Fierro Rugall i Marc Porta Fàbrega com a membres integrants 
de la Comissió de selecció de la comarca. 



 

Tercer.  Notificar aquest acord al Patronat de  Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida 
 
 
8. DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA SANT ERMENGOL DE PONT D E BAR 

Núm. exp. BCL 2011/1 
ESGLÉSIA DE SANT ERMENGOL DE PONT DE BAR 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’església de Sant 
Ermengol del Pont de Bar, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que es tracta d’un temple rellevant a causa de la seva estreta vinculació amb 
la vida de Sant Ermengol, un dels protagonistes de la història local més celebrats de tota la 
comarca de l’Alt Urgell. Hi ha proves força consistents que el temple podria haver estat fundat com 
un oratori dedicat a la memòria dels sant en el mateix indret on va morir.  
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Ermengol del Pont de Bar. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord al  Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Pont de Bar. 
 
 
9. DECLARACIÓ DE BCIL ESGLÉSIA DE SANT ANDREU D'ARI STOT. 

Núm. exp. BCL 2011/2 
ESGLÉSIA DE SANT ANDREU D'ARISTOT 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ Església de Sant 
Andreu d'Aristot, titularitat del Bisbat d’Urgell. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
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Destaca de l’informe que l’església de Sant Andreu d’Aristot és una construcció que concentra uns 
valors arquitectònics singulars, basats en el seu estil romànic que exemplifica un art constructiu 
molt específic, com mai més no s’ha tornat a conèixer en aquesta zona dels Pirineus.  Dins 
d’aquest estil, l’església d’Aristot presenta uns trets comuns amb altres construccions similars de la 
mateixa zona del Baridà, que poden ser englobades en un moment ple del desenvolupament del 
romànic al Pirineu i que poden situar cronològicament al segle XII. 
 
D’altra banda, l’església de Sant Andreu d’Aristot ha estat el centre d’una demarcació parròquia 
fins temps força recents, factor que implica la concentració al llarg de tota la seva història d’una 
notable capacitat de canalitzar les inquietuds espirituals dels seus fidels i de centralitzar el 
principals rituals religiós de caire comunitari de que se’n deriven   
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Andreu d'Aristot. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord al  Bisbat d’Urgell i a l’Ajuntament de Pont 
 
 
10. DECLARACIÓ DE BCIL ESGLÉSIA DE SANT JOAN FUMAT.  

Núm. exp. BCL 2011/3 
ESGLÉSIA DE SANT JOAN FUMAT 
 
El Bisbat d’Urgell ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de l’ Església de Sant Joan 
Fumat, titularitat del Bisbat d’Urgell 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de cultura del 
Consell Comarcal i s’entén que la conformitat ha estat atorgada pel propietari, amb la mateixa 
sol·licitud. 
 
Destaca de l’informe que l’església de Sant Joan Fumat és un edifici que concentra uns valors 
arquitectònics singulars, basats en una la rusticitat constructiva, amb alguna pretensió localitzada a 
la torre del campanar de secció octogonal i, en menor mesura, a la porta d’accés , i una línia 
simple i funcional, molt lligada amb unes formes tradicionals sòlidament implantades a la zona. 
 
D’altra banda, l’església ha concentrat al llarg de la seva història una notable capacitat de 
canalitzar les inquietuds espirituals dels fidels de la parròquia i de centralitzar els principals rituals 
religiosos de caire comunitari que se’n deriven, tal com es desprèn de l’existència d’un cementiri en 
actiu esmentat per al documentació del segle XVIII.  A tot això encara cal afegir que el titular 



principal del temple, ja documentat al segle X, donaria nom a la població, que encara conserva 
actualment el nom de Sant Joan fumat, així com a la resta de la Vall.  
 
També destaca que l’església de Sant Joan Fumat, situada a l’entrada del poble des de la 
carretera i amb el seu campanar de torre, constitueix un veritable referent visual del poble al que 
dóna nom, referent que cal conservar en la seva integritat 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la catalogació 
d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local, i que en el cas 
de municipis de menys de 5.000 habitants correspon al Ple del Consell Comarcal. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer . Declarar bé cultural d'interès local l’Església de Sant Joan Fumat. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per tal 
que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Tercer.  Notificar l’acord al Bisbat d’Urgell, a l’Ajuntament de Valls de Valira i a l’EMD de Sant Joan 
Fumat. 

 

Comissió d' Atenció a les persones 

 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI  DE COL·LABORACIÓ AMB L'A SSOCIACIÓ DE 
PARAPLÈGICS I DISCAPACITATS FÍSICS DE LLEIDA (ASPID ). 

Núm. exp. CNV 2011/8 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en data 14 de febrer de 2008, va signar un primer Conveni amb 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida 
(ASPID), que va ser prorrogat fins el 31/12/2009. 
 
L’any 2010 es va signar el segon conveni per a la inserció de persones amb discapacitat i que va 
ser vigent fins el 31/12/2010. 
 
Per a l’any 2011 s’ha proposat un nou conveni en el qual es contempla bàsicament la cessió 
d’espais per a la realització d’entrevistes d’orientació i seguiment i la cessió d’espais per a fer 
accions de formació, sense altre aportació dinerària. El pacte novè d’aquest nou conveni preveu la 
possibilitat de pròrroga per períodes successius d’un any. 
 
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. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Conveni de col·laboració per a la inserció de persones amb discapacitat per a la 
cessió d’espais i col·laboració en els programes d’orientació i designar el gerent com a membres de 
la comissió de seguiment del mateix. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a ASPID per al seu 
coneixement i efectes. 
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12. RENOVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEP. DE BENESTAR SOCIAL I 
FAMÍLIA EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT: PROGR AMES ACTIVITATS 2011 
 
Presenta el contingut de la proposta d’acord la Sra. Pellicer i explica que el Pla Comarcal de 
Joventut aprovat té una vigència de 4 anys, en el marc del qual s’aprovaven convenis bianuals per 
a les activitats. Aquest any però es proposa l’aprovació anual pel 2011 per no haver d’esperar 
l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Fet així coincidirà la revació del Pla Nacional de 
Joventut. Explica el contingut concret de la petició per despesa de personal i d’activitats i fa esment 
d’un tema nou com és l’Observatori de la Realitat Juvenil que s’hi incorpora. 
 
El Sr. Ordeig anuncia el vot favorable dels membres del PSC-Progrés i pregunta per la previsió 
concreta. 
 
La Sra. Pellicer explica que es demana com el 2010 seguint instruccions dels tècnics de la 
Generalitat. 
 
ACORD 

Núm. exp. CNV 2011/9 
 
Aprovació del conveni amb el Departament de Benesta r Social i família per programa 
d’activitats de joventut 2011  “” 
 
En data 1 d’abril de 2011 s’ha rebut escrit del Director General de Joventut adreçat a presidents de 
consells comarcals i consellers de joventut en el qual es sol·licita la presentació del Pla comarcal 
de Joventut per l’anualitat 2011 per a activitats i recursos humans. 
 
El Pla Estratègic, a 4 anys, es basa en bases i principis metodològics, revisables i reconduïbles al 
2011 amb el pla d’avaluació i és vigent fins a finals de 2012 
 
El Pla d’Actuacions previst pel 2011 desplega els programes i projectes específics per portar a 
terme les polítiques de joventut, que a continuació s’indiquen, i amb el finançament que es detalla 
en el quadre següent: 
 

Conceptes  Despesa 
total 

Subvenció  

Despeses de personal  
 

88.322,38  42.000,00  

Despeses pla d’actuacions  
 

21.000,00    19.500,00 

Despeses competències delegades 2.271,51 2.271,51 

Total  111.593,89 63.771,51 

 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 18 membres presents s’acorda: 
 



Primer.  Aprovar la memòria i el pressupost per al Pla d’Actuació comarcal de Joventut 2011, que 
preveu una despesa total de 111.593,89 €. 
 
Segon.  Sol·licitar una subvenció a la Direcció General de Joventut per import de 63.771,51 € per a 
l’any 2011, corresponent al 57,14% de l’import de la inversió. 
 
Tercer.  Trametre la documentació necessària a la Direcció General de Joventut del Departament 
de Benestar i Família a través de la plataforma EaCat. 
 
 
13. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE L ES 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. 9 al 27 de 2011 compresos entre els dies 11 de febrer i la data d’avui. 
• Resolucions : núm. 11 al 27 de 2011 entre els dies 11 de febrer i la data d’avui. 

 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
El president informa sobre la proposta de constitució d’una taula estratègica per a l’impuls de  
l’Aeroport que en formaran part la Generalitat, la Diputació, el Consell Comarcal, els ajuntaments 
de la Seu d’Urgell, de Montferrer i Castellbó i de Ribera d’Urgellet, l’INCASOL, l’Associació 
d’empresaris de l’Alt Urgell i l’Associació d’Hostaleria amb la finalitat de foment de la infraestructura 
i per tal d’avançar en el seu posicionament estratègic així com per actuar com a òrgan de 
promoció, consulta i debat entre les institucions que l’integren. Explica que el proper dilluns 18 
d’abril hi ha la primera reunió de constitució i que el Consell hi anirà. 
 
En segon lloc i en motiu de ser aquest l’últim Ple ordinari del mandat manifesta el seu agraïment a 
tots els consellers per la feina feta. Posa de relleu que la seva voluntat en aquest mandat ha estat 
la de remar en direcció i pel benefici del territori i sent si algun cop no ha estat prou correcte o no 
ha estat a l’alçada i remarca que la seva voluntat ha estat la de sumar, i que tot i que ha costat, 
creu que s’ha avançat. Cita els exemples de la xarxa de camins, el projecte de planta de biomassa 
i el centre especial de treball, el suport als ajuntaments, i esperona al Consell Comarcal a seguir 
treballant pels interessos dels ajuntaments i a tirar endavant molts projectes més enllà de la seva 
competència. 
 
En tercer lloc dona la paraula a la Sra. Pellicer qui comunica i convida a tots els assistents a la 
celebració de la Ciutat Gegantera de la Seu d’Urgell-2011 els actes de la qual comencen demà. 
 
El president reprèn la paraula i per acabar recorda als assistents que el cap de setmana del 30 
d’abril i 1 de maig tindrà lloc a Organyà la celebració de la ciutat Pubilla de la Sardana 2011 a la 
qual l’alcalde d’Organyà ha fet arribar invitacions per a tots els consellers. 
  
 
15. TORN OBERT DE PARAULES ALS ALCALDES. 
 
Un cop obert el punt de paraules als alcaldes no se’n demana cap. 
 
 



 
 
 

 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

16.PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Ordeig agafant la línia d’agraïments vol posar de manifest el seu agraïment a la tasca de tots 
i especialment als consellers que porten més anys i que potser no repetiran i als seus companys 
de grup pel fet de fer oposició i ho compara amb el fet d’estar a la banqueta en un partit perquè el 
que realment es vol és jugar. 
 
Pren la paraula la Sra. Vidal i vol encoratjar en què tot i despedir-se hi ha molta feina per fer en 
aquests dos mesos i destaca el fet que les administracions locals patiran molt amb les retallades i 
la incertesa als ajuntaments pel tema de les subvencions i la cooperació local. S’ha de continuar 
treballant fins al final per acabar d’aclarir coses i tirar endavant. 
 
El president agraeix les paraules i expressa que tot i quan s’entri en funcions se seguirà treballant 
igual. 
 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                         Vist i plau 
                                                                             El president 
 
 
 
 
 
Montserrat Pagès Llop                                                              Jesús Fierro i Rugall 
 


