
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 9 de juny de 2005 
Durada: de 21.30 h a 23 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

-    Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
-    Sr.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
-    Sr.  Pere Artigues Alrich, conseller 
-    Sr.  Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
-    Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sr. Joan Giró Fontich, conseller 
-    Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 
 
-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

També hi són presents: 

-    Sr. Pere Porta Colom, gerent 
-    Sr. Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 

Alcaldes presents: 

- Sr. Antonio Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Sr. Joan Albinyà Bastida, alcalde d’Estamariu 
 

Excusen la seva assistència 

-    Sr.  Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
 
 
 
 
 



Ordre del dia 

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Ratificació del Decret d’incorporació de romanents. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

3. Aprovació del projecte de construcció d’un refugi comarcal d’animals. 
4. Aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell 

Comarcal de la Cerdanya per a la construcció d’un refugi comarcal d’animals. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

5. Declaració de béns culturals d’interès local. 
6. Conveni amb ajuntaments i la Fundació Territori i Paisatge sobre l’adequació de 

senders. 
7. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la penya ciclista la Colomina per a 

la 53ena. Volta Ciclista Internacional a Lleida. Ratificació del Decret 22/2005. 
8. Modificació dels Estatuts de la societat Turisme la Seu, SA. 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

9. Acord sobre la forma de prestació de servei de menjador escolar a diverses 
escoles públiques. 

10. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell sobre un punt d’informació juvenil. 
11. Conveni amb la Secretaria General de Joventut per a la promoció de l’ocupació a 

través de la Borsa Interterritorial Activa de Treball (BICAT). 

12. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
13. Informes de Presidència. 

Punts inclosos per urgència 

14. Aprovació del Conveni amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació sobre les despeses de funcionament del telecentre. 

15. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió i acords 

 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ANTERIORS 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aproven les actes de les sessions anteriors 
corresponents als dies 10 del febrer i 14 d’abril. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’INCORPORACIÓ DE 
ROMANENTS 

Núm. exp. IN-42/2005-MOD 
 
El Sr. Porta, gerent explica el contingut del Decret d’incorporació de romanents. 
 



Pren la paraula el Sr. Mas del grup del PSC-Progrés i dirigint-se al president de la 
Comissió informativa corresponent, Sr. Brescó, comenta que no li agrada que no es 
convoquin les comissions informatives dient que no hi ha temes perquè sempre n’hi 
ha i en tot cas sempre es pot fer comissió per informar, hi hagi o no temes concrets, 
i més en aquest cas que n’hi ha hagut un. 
 
El Sr. Brescó respon que tema no n’hi havia i que aquest punt és la ratificació d’un 
decret, informa a més que d’aquí pocs dies s’haurà de convocar una comissió per 
informar el compte general i per tant es va optar per no carregar de reunions. 
 
Acord 

En data 6 de juny d’enguany s’ha dictat del Decret de Presidència núm. 24/2005 
amb el tenor literal següent: 

 
“Atès el que disposa la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, que preveu 
la incorporació de romanents del pressupost de l'exercici anterior, es proposa la 
següent, que es finançarà mitjançant compromís d’ingrés, d’acord amb el previst en 
l’article 48 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 

P.Ingrés Denominació Import P.Despesa 

75532 DURSI. Alt Urgell en xarxa 269.513,37 521.627.04 
76102 Diputació Lleida. Alt Urgell en xarxa 29.945,93 521.627.04 
79000 FEDER. Alt Urgell en xarxa 542.423,90 521.627.04 

 TOTAL ... 841.883,20  
 
Per tant, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit amb càrrec al compromís 
d’ingrés per import de 841.883,20 €. 
 
Segon. Donar-ne compte al proper Ple.” 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitats dels 17 membres presents, s’acorda 
ratificar el Decret. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
3. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN REFUGI COMARCAL 
D’ANIMALS 

Núm. exp. AP-08/2005-PRO 
 
El Sr. Porta, gerent, exposa breument el contingut de projecte i diu que en el punt 
següent es parla del conveni previst per al seu finançament i ubicació en els 
terrenys situats prop del complex de Benavarre. 
 
El Sr. Mas vol afegir que fóra molt important que tots els ajuntaments estiguessin 
interessats perquè si no es podrien donar situacions grotesques. 



Acord 
 
El Consell Comarcal té previst en el seu pressupost la construcció d’un refugi 
comarcal d’animals per tal de que tots els ajuntaments de la comarca puguin complir 
amb l’establert a la Llei de protecció dels animals. 
 
En data 21 de setembre de 2004 per acord de la Comissió de Govern es va 
encomanar a l’empresa URBEG, SL la redacció del projecte d’obres per a la 
construcció d’un refugi comarcal d’animals als terrenys situats a Benavarre al terme 
municipal de la Seu d’Urgell. 
 
El projecte lliurat contempla l’execució del projecte total en tres fases amb els 
següents imports : 
 

 

 
 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres present s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el projecte d’obres per a la construcció d’un refugi comarcal 
d’animals redactat pel Sr. Marc Vidal Farré, arquitecte, de l’empresa URBEG, SL i 
que té un import total de 315.475,39 €. 
 
Segon. Exposar al públic aquest projecte 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’entendrà aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell 
d’anuncis comarcals, al de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i al 
Consell Comarcal de la Cerdanya per a la seva deguda constància. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL I 
EL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
REFUGI COMARCAL D’ANIMALS                    

        Núm. exp. CV-20/2005-AJU 
 
El Sr. Porta, gerent, exposa el contingut de l’esborrany de Conveni proposat per ser 
signat antre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que d’entrada posarà els terrenys 
situats prop del complex de Benavarre i els consells comarcals de l’Alt Urgell i la 
Cerdanya que cofinançaran la construcció.  
 
Puntualitza que el Conveni és per a la construcció i no preveu la forma de gestió, tot 
i que es determinen algunes coses. Per distribuir el finançament de la inversió per la 
construcció es preveu la distribució entre consells comarcals atenent el nombre 
d’habitants de cada comarca a 1 de gener de 2005. 

Fase 1 209.216,08
Fase 2 71.937,91
Fase 3 34.321,40
TOTAL 315.475,39



 
El Sr. Chica del Partit Popular pregunta quina fóra l’aportació més concreta del 
Consell de l’Alt Urgell i d’on vindrà el finançament o bé si serà tot fons propis. 
 
El Sr. Porta respon que el finançament és aproximadament d’un 60 % per l’Alt Urgell 
i un 40 % per la Cerdanya, i que per la part de l’Alt Urgell es preveuria el 
finançament amb subvenció del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques pel programa de petits nuclis donat que és un projecte d’abast 
supramunicipal. 
 
El Sr. Mas remarca la importància d’implicar tots els municipis i que la gestió i 
direcció no vingui des de dalt ja que el més important és que els municipis hi 
creguin, i que tot i que en aquest cas s’ha fet del revés perquè es comença per la 
construcció sense definir la gestió vol remarcar que és la gestió la clau del futur i de 
l’èxit de la construcció d’aquesta instal·lació. 
 
El Sr. Brescó recorda que el Consell Comarcal no té competències pròpies en 
aquest tema sinó que són dels ajuntaments, que hauran de delegar les 
competències. El que fa el Consell és “agafar el toro per les banyes” i com a 
institució tirar endavant un projecte amb el que tots els ajuntaments puguin complir 
la llei. Afegeix que començar per la construcció no és començar del revés sinó que 
és veure la problemàtica comú de tots els municipis, ja que no per ser grans o petits 
han de tenir més o menys problemes, i intentar solventar-los. 
 
Acord 
 
Per tal de poder executar el projecte de construcció del refugi supracomarcal 
d’animals i disposar dels terrenys, el finançament corresponent i iniciar l’expedient 
per a la prestació dels servei és necessari disposar d’un conveni que reguli 
inicialment les relacions entre els consells comarcals de l’Alt Urgell i de la Cerdanya 
i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
 
Atès el disposat a l’article 150 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 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell 
Comarcal de la Cerdanya per a la construcció del refugi supracomarcal d’animals Alt 
Urgell-Cerdanya a la Seu d’Urgell. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord als altres ens locals per tal de poder 
formalitzar la seva signatura. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
5. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL 
 
El Sr. Jesús Fierro presenta els tres expedients elevats al Ple per a ser declarats 
béns culturals d'interès local. 
 



El Sr. Mas manifesta que vol reiterar el que des del seu grup han estat dient els 
últims plens en el sentit que s’ha de fer un pla de priorització de quins són els bens 
que s’han de declarar. No dubten que els béns proposats compleixen els requisits 
però creuen que s’ha prioritzar quins es declaren bé cultural d’interès local perquè 
sinó serà molt difícil que arribin les subvencions per tots. 
 
 
5.1 SANT MAXIMÍ DE SALLENT                   Núm. expd. BCIL 21/2004 
 
L'Ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Maximí de Sallent. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Destaca del present informe la relativa complexitat estructural d'aquest temple 
romànic del segle XII, que destaca en un context relativament isolat i de poblament 
dispers per les seves grans dimensions, la presència d'un campanar de torre, la 
coberta amb volta de canó i la capçalera trilobulada. D'altra banda, es fa referència a 
dues piques esculpides, d'època medieval, que són poc freqüents a la comarca de 
l'Alt Urgell. Finalment, l'informe també té present la importància històrica de l'edifici 
com a punt de referència de les vivències espirituals de la vall del riu de Sallent, com 
a església parroquial que fou fins a començaments del segle XX. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
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. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Maximí de Sallent. 
 
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 a l’Ajuntament de Coll de Nargó i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
5.2 ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE LES MASIES       Núm. expd. BCIL 24/2004 
 
L'Ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Miquel de les Masies. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 



Destaca del present informe la puresa de la línia arquitectònica del temple que, 
malgrat diverses refaccions i restauracions al llarg dels segles, conserva intacta els 
valors de la sòbria arquitectura romànica que es construïa a l'àmbit pirinenc durant 
els segles XI i XII. Així mateix, es posen de manifest els valors paisatgístics derivats 
per la ubicació del temple en un context rural, relativament isolat i amb un notable 
domini visual sobre una part important del terme de Coll de Nargó. Finalment, 
l'informe també té present la importància de l'edifici com punt de referència de les 
vivències espirituals d'una part important dels veïns del municipi de Coll de Nargó, 
materialitzada amb un aplec que encara se celebra a l'actualitat. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
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. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Miquel de les Masies. 
 
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 a l’Ajuntament de Coll de Nargó i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
5.3 ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE LA PLANA            Núm. expd. BCIL 27/2004 
 
L'Ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès 
local de l’església de Sant Martí de la Plana. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Destaca del present informe el fet de tractar-se d'un edifici d'estil romànic del segle 
XI, amb alguns elements formals propis d'aquest estil, com ara les arcuacions 
llombardes de l'absis, i un element estructural de primer ordre com és el campanar 
de torre, que dota el conjunt d'unes connotacions paisatgístiques singulars. A banda, 
es té present la importància històrica d'aquest edifici com a punt de referència de les 
vivències espirituals d'una zona concreta de Valldarques, a l'actual municipi de Coll 
de Nargó. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació n'ha informat 
favorablement. 
 
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. 



 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Sant Martí de la Plana. 
 
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 a l’Ajuntament de Coll de Nargó i al Bisbat d’Urgell. 
 
 
6. CONVENI AMB AJUNTAMENTS I LA FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE 
SOBRE L’ADEQÜACIÓ DE SENDERS          Núm. exp. CV-09/2005-GEN 
 
El Sr. Jesús Fierro presenta el Conveni fent un resum del seu contingut. 
 
Acord 
 
Per part de la Fundació Territori i Paisatge, entitat constituïda per l’obra social de la 
Caixa de Catalunya, i els ajuntaments de Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, 
Organyà i Peramola i el Consell Comarcal hi ha interès en la realització de la 
recuperació de camins a partir de l’inventari realitzat per l’Associació Món Feréstec per 
tal de poder accedir a diversos indrets del patrimoni natural i cultural de l’Alt Urgell. 
 
El finançament previst serà igualitari entre el Consell Comarcal i la Fundació amb 
aportació de 12.000,00 € per part de cadascuna de les entitats. 
 
Per unanimitat dels membres  presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració per a l’execució del programa Tra-
muntanya de recuperació d’una xarxa de camins de Alt Urgell amb la Fundació 
Territori i Paisatge i els ajuntaments de Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, 
Organyà i Peramola. 
 
Segon. Trametre el certificat d’aquest acord a la Fundació i als ajuntaments amb 
còpia de l’esborrany del conveni per tal que, previ a la seva signatura, puguin 
procedir a la seva aprovació. 
 
 
7. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PER A LA 53ena 
VOLTA CICLISTA A LLEIDA            Núm. exp. CV-16/2005-AJU 
 
En data 24 de maig de 2005 el president ha dictat el Decret núm. 22/2005 del tenor 
literal següent: 
 
“Volta ciclista a Lleida                                                   Núm.exp.  CV-16/2005-AJU 
 
La Penya Ciclista Colomina organitza el propers dies del 6 al 11 de juny la 53 Volta 
Ciclista Internacional a Lleida, estant previst el pas d’una etapa per la comarca amb 
arribada a la Seu d’Urgell, capital de la comarca.  
 



L’àmbit internacional i el ressò mediàtic d’aquest esdeveniment fa del tot convenient 
que el Consell Comarcal doni el seu suport a la realització d’aquest, amb una etapa a 
la comarca. 
 
Tenint en compte que l’Ajuntament de la Seu també dóna el seu suport i col·laboració 
per a la realització d’aquesta cursa. 
 
Tenint en compte la proximitat de la data de celebració d’aquest acte i el disposat a 
l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni que regula el patrocini del Consell Comarcal amb 
l’aportació econòmica màxima de 1.000 € per part de l’ens comarcal. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la Penya 
Ciclista Colomina per a la seva constància. 
 
Tercer. Delegar la signatura del Conveni al Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident 
d’aquest Consell Comarcal. 
 
Quart. Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu 
coneixement.” 

 
Sotmesa la proposta de ratificació a votació, per unanimitat dels membres presents 
s’aprova. 
 
 
8. ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT 
TURISME LA SEU, SA           Núm. exp. SE-ORG-04/2005 
 
El Sr. Jesús Fierro exposa breument els motius de la necessitat de modificació dels 
Estatuts.  
 
Acord 
 
Per part de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha tramès la proposta de modificació 
d’alguns articles dels Estatuts de la societat mercantil amb capital mixt per a la 
promoció del turisme de la que forma part el Consell Comarcal, Turisme la Seu, SL  
que han estat indicades per la registradora mercantil en la qualificació de la 
documentació i que són correccions de detall i no substancials. Per tant no cal 
sotmetre’ls a informació pública, amb text literal que s’esmenta. 
 
Per tal de donar compliment a la nota de qualificació de la registradora Mercantil de 
Lleida, es proposa la incorporació als estatuts de Turisme la Seu, SA les correccions 
següents: 
 
Article 8.1 
 
On diu: 
 



Les accions al portador podran transmetre's lliurement, sense altres restriccions que 
les previstes en les lleis. 
 
Ha de dir: 
 
Les accions podran transmetre's lliurement, sense altres restriccions que les 
previstes en les lleis. 
 
Article 13.6 
 
On diu: 
 
El càrrec d'administrador serà gratuït, encara que sense perjudici del dret a percebre 
dietes, si escau, i a ser reintegrat de despeses que hagi tingut en l'acompliment del 
seu càrrec. 
 
Ha de dir: 
 
El càrrec d'administrador serà gratuït, encara que sense perjudici del dret a ser 
reintegrat de despeses que hagi tingut en l'acompliment del seu càrrec. 
 
Article 21.2 
 
On diu: 
 
Quan, conforme a la Llei, la Societat no estigui obligada a sotmetre els seus 
comptes a verificació per un auditor, els accionistes que representin almenys el 
cinquanta per cent del capital social, podran sol·licitar, conforme a la Llei, el 
nomenament d'un auditor que efectuï la revisió dels comptes d'un exercici, sempre 
que no hagin transcorregut tres mesos des de la data del seu tancament. 
 
Ha de dir: 
 
Quan, conforme a la Llei, la Societat no estigui obligada a sotmetre els seus 
comptes a verificació per un auditor, els accionistes que representin almenys el cinc 
per cent del capital social, podran sol·licitar, conforme a la Llei, el nomenament d'un 
auditor que efectuï la revisió dels comptes d'un exercici, sempre que no hagin 
transcorregut tres mesos des de la data del seu tancament. 
 
Article 21.3 
 
On diu: 
 
Les despeses d'aquesta auditoria seran satisfets per la Societat. No obstant, en el 
cas que l'auditoria no resultin vicis o irregularitats essencials, que suposin un risc per 
a la situació financera de la Societat, o infracció greu de la Llei o d'aquests Estatuts, 
la Junta General que degui aprovar els comptes en qüestió podra acordar que els 
socis sol·licitants reintegrin les despeses hagudes. 
 
Ha de dir: 
 
Les despeses d'aquesta auditoria seran satisfets per la Societat. 



 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació proposada dels Estatuts de la societat Turisme la 
Seu, SA. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per tal 
que es pugui formalitzar aquesta modificació. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
9. ACORD SOBRE LA FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR 
ESCOLAR A DIVERSES ESCOLES PÚBLIQUES 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que com a continuació de l’acord pres pel Ple del 
Consell de 14 d’abril de 2005 en el qual es va acordar demanar al Departament 
d’Educació la cessió d’espai per ampliar la cuina de l’Institut o altre espai i que la 
resposta rebuda el dia 24 de maig ha estat negativa, i tal com ja es va explicar a la 
comissió informativa, no s’autoritza la cessió al·legant que es comprometen 
possibles ampliacions de l’Institut i no es diu res de cap altre lloc. Aquest matí ha 
tingut lloc una reunió amb els responsables de les escoles implicades incloent 
l’escola Albert Vives i el mateix institut i les associacions de mares i pares. S’ha 
manifestat la decepció del propi Consell per la resposta rebuda tot i la seva voluntat, 
i donat que el Departament de Sanitat ja ha imposat una sanció per haver exportat 
sense permís des de la cuina de l’Institut, la proposta d’acord fora la següent. 
 
1. Finalitzar l’activitat de cuina central a l’IES Joan Brudieu, a la data que clou el 

curs escolar 2004/05. 
2. Encomanar a la Comissió de Govern del Consell Comarcal que iniciï els tràmits 

per contractar un càtering per les escoles que ho necessitin, per al curs escolar 
2005/06. 

3. Acceptar la proposta de construcció d’una cuina central, preparada per cobrir les 
necessitats de totes les escoles de la comarca (aproximadament 1.000 
comensals), en el lloc que reuneixi les condicions tècniques i econòmiques més 
adients que permetin la seva consolidació. 

4. Sol·licitar als ajuntaments que actualment tenen escoles amb necessitat de 
càtering pel menjador escolar (la Seu, Montferrer i Ribera d’Urgellet), la 
possibilitat de cedir un espai al Consell Comarcal per tal de poder estudiar la 
ubicació de la cuina central. 
 

Pren la paraula el Sr. Mas i fa una crítica a la gestió d’IAUSA en el tema del 
menjador escolar doncs ja fa més de dos anys i es tornar a estar al punt de partida. 
Si hi ha acord del Ple per demanar l’ampliació de l’Institut i hi estan d’acord tant la 
direcció de l’Institut com la de l’Albert Vives i totes les AMPES i si es té en compte 
que les coses que funcionen bé han de seguir funcionant no s’ha de permetre altre 
cosa. Posa de manifest que el dia 24 de maig va ser a la Seu el director dels Serveis 
Territorials de Lleida del Departament d’Educació i no s’ha anat a parlar amb ell 
demostrant-se ineficàcia i ineficiència. Manifesta que el Sr. Porta s’ha descuidat de 
dir que les AMPES volen fer una recollida de firmes per presentar al Departament 
queixant-se de la situació. A continuació posa de relleu la contradicció que queda 
reflectida ja que per un cantó el Departament d’Educació anuncia que vol fer un nou 



institut i per l’altre diu que necessitat reserva d’espai a l’actual institut per a possibles 
ampliacions. Tenint la força que es tenia amb els acords del Ple entén que aquest 
tema no s’ha portat bé perquè segur que la consellera d’Educació ho hagués entès. 
Sembla que hi ha algun partit que diu una cosa per un lloc i una altra per una altre. 
 
Respon el Sr. Jesús Fierro i manifesta que el gerent del Consell ha informat al Ple 
del que ha d’informar i no tocava dir el que ha dit el Sr. Mas. Manifesta que es 
detecta descoordinació dins el seu Partit doncs a la reunió amb el director dels 
Serveis Territorials d’Educació es van posar els plànols de la Seu sobre la taula i hi 
havia una representant del PSC-Progrés. Sobre aquest tema no s’hi val fer 
demagògia i s’ha de ser pràctic, clar i català. Explica que fa anys es va assumir la 
competència en menjadors escolars per part dels consells comarcals i si es mira al 
llarg de Catalunya el que va fer tothom va ser contractar serveis de càtering, i així 
també ho va fer el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Es va fer un concurs per fer un 
càtering a l’Institut i durant dos anys hi va haver problemes amb l’empresa la qual va 
arribar a impugnar la resolució d’un dels concursos que al final va guanyar de tal 
manera que es va haver de contractar tot i que cada dia hi havia problemes amb les 
inspeccions de Sanitat. Va ser aleshores que per millorar la qualitat es va plantejar 
intentar fer gestió directe del servei a través d’IAUSA i tots els grups hi van votar a 
favor sense fer-ne demagògia. Ara per ara s’ha anat fent el servei però si el 
Departament de Sanitat diu el que diu no es pot fer una altra cosa. S’ha de tenir clar 
que el benefici del Consell Comarcal d’una cuina central és cap perquè l’objectiu és 
augmentar la qualitat i per tant s’aposta per fer-ho tot d’una manera concreta essent 
la primera opció l’ampliació de la cuina de l’Institut coincidint amb el que pensen les 
AMPES. Avui però ja hi ha una denúncia i una multa de 4.000 euros per haver 
assumit una situació al·legal i per tant no té cap sentit demanar una pròrroga al 
Departament de Sanitat quan ja ha imposat la multa. El Consell s’hi suma treballant 
per reivindicar la cuina a l’Institut però això s’ha de fer assumint la responsabilitat de 
govern i per tant s’ha de suspendre aquesta cuina com a cuina central pel curs que 
vinent i treure un càtering a concurs per les escoles que no tenen cuina ja que al 
mes de setembre no podem estar sense cuina i sense càtering. Si no surt l’ampliació 
de la cuina de l’Institut com a cuina central caminarem cap a una cuina central en el 
present i en el futur per a totes les escoles que necessitin menjador tant les que 
tenen càtering com les que tenen cuina pròpia, ja que no es pot sacrificar els uns 
respecte els altres. El Consell Comarcal es pot plantejar anar a l’endeutament per 
finançar aquesta operació sense rebaixar la qualitat. S’ha de pensar que la cuina de 
l’escola Albert Vives aviat serà obsoleta i s’hauria de garantir la qualitat i l’eficiència 
en aquesta i a la resta d’escoles de la comarca per tant s’ha de buscar una solució 
per 30 anys, obtenint el benefici just per fer les reposicions i les renovacions que 
calguin i per això es vol adreçar una carta a tots els ajuntaments que tenen escoles 
que estant rebent càtering per veure si es pot trobar una ubicació per fer una cuina 
central i això s’ha de fer per responsabilitat. 
 
El Sr. Chica pregunta perquè hi ha aquest problema amb Sanitat. 
 
El Sr. Jesús Fierro respon que la cuina de l’Institut no reuneix les condicions per ser 
una cuina d’exportació perquè falta espai pels obradors. 
 
El Sr. Chica entén doncs que el problema és només d’espai a l’Institut. Per altra 
banda manifesta que si es treu un càtering a concurs s’ha de fer per una temps 
determinat i si el Consell Comarcal atorga el concurs després no pot cancel·lar el 
contracte i si es pot rescindir el contracte unilateralment no vindrà ningú. 



El Sr. Jesús Fierro explica que els concursos normalment es fan per un curs i si es 
treu un càtering per tots els col·legis segur que vindran empreses. 
 
El Sr. Chica manifesta que té els seus dubtes i posa de relleu que a la Seu només hi 
ha l’Hospital que ho pugui fer. 
 
El Sr. Jesús Fierro manifesta que segurament vindria alguna empresa de fora. 
 
El Sr. Chica manifesta que trobar una empresa per uns 200 dinars li sembla difícil i 
que potser vindran però s’ha de veure les condicions i vol anar a parar al fet que 
s’ha de tornar a demanar espai a l’Institut en un to una mica més fort doncs el 
Departament d’Ensenyament va dir que es volia fer un nou Institut i per 50 metres 
quadrats que es necessiten per ampliar la cuina no troba motiu suficient per denegar 
l’espai. Pensa que qui va signar la carta no s’ho va mirar. 
 
Pren la paraula el president i posa de manifest que la cuina de l’Institut compleix 
com a cuina pel propi institut i deixa de complir quan s’han de treure els pocs menús 
d’exportació perquè falta tenir els obradors separats. 
 
El Sr. Mas contesta al Sr. Jesús Fierro i exposa que es pot fer el discurs que es 
vulgui però que d’entrada l’ampliació de l’Institut podria tenir un cost de 100.000 € 
mentre que fer una cuina nova com a mínim en valdrà 300.000 €. Afirma que es 
parla de responsabilitat quan la irresponsabilitat ens ha fet estar on estem. El dia 14 
d’abril ell va fer una proposta de parlar amb totes les parts i no s’ha fet fins avui al 
matí que s’ha reunit a tothom per dir que es va a una cuina central fora de l’institut  i 
sembla que no hi ha interès en l’ampliació de l’Institut. Proposa anar una altra 
vegada totes les parts al Departament d’Educació. Pregunta el perquè el dia 24 de 
maig que hi havia el delegat d’Educació a la Seu no es va anar a parlar amb ell. Això 
demostra que no són conscients de la posició de força que es té i que hi ha algun 
partit que té un doble discurs i que hi ha una mala gestió d’IAUSA. 
 
El Sr. Jesús Fierro respon al Sr. Mas dient-li que el dia 24 de maig es va parlar amb 
el director dels Serveis Territorials d’Educació i s’hi van reunir en una reunió on hi 
havia també un representant del seu partit, la Sol Gasch. Pel que fa al Sr. Chica en 
el sentit que la responsabilitat del Consell fa que si avui no es comença el procés el 
dia 15 de setembre no es podrà servir cap dinar i potser només es podran portar 
entrepans. 
 
El Sr. Chica manifesta que no dubta de la bona fe i reitera que la persona que ha 
denegat la cessió dels metres quadrats que fan falta a l’Institut no s’ho ha mirat i per 
tant ell optaria per pressionar una mica més ja que si es fa una concurs hi haurà 
problemes en el moment de la cancel·lació. 
 
El Sr. Ramon Fierro diu que els de Montferrer i Castellbò tampoc es volen estar de 
braços creuats i que ell s’ofereix per iniciar converses per fer una cuina central a 
Montferrer i Castellbò per solucionar el problema. 
 
El Sr. Mas manifesta que quan es van reunir amb el director dels Serveis Territorials 
d’Educació, com que primer van fer la roda de premsa i després es van mirar els 
terrenys ells no en sabien res. 
 



El Sr. Jesús Fierro diu que aquest debat ara no toca i entén que no cal que el 
Departament d’Educació faci un referèndum per dir on ha d’anar el nou Institut, ho fa 
el Govern de dir on ha d’anar tant el nou Institut com el nou col·legi de Primària. 
S’ha mirat diverses ubicacions i la representant del PSC hi era present a tota la 
reunió. 
 
El Sr. Mas anuncia el vot el contra del PSC-Progrés. 
 
El Sr. Chica anuncia el vot el contra del PP. 
 
Acord 
 
Sotmesa la proposta a votació per majoria amb els vots a favor dels 11 membres 
presents dels grups de CiU i d’ERC i els vots en contra dels 5 membres presents del 
PSC-Progrés i un en contra del PP s’acorda: 
 
Primer. Finalitzar l’activitat de cuina central a l’IES Joan Brudieu, a la data que clou 
el curs escolar 2004/05. 
 
Segon. Encomanar a la Comissió de Govern del Consell Comarcal que iniciï els 
tràmits per contractar un càtering per les escoles que ho necessitin, per al curs 
escolar 2005/06. 
 
Tercer. Acceptar la proposta de construcció d’una cuina central, preparada per 
cobrir les necessitats de totes les escoles de la comarca (aproximadament 1.000 
comensals), en el lloc que reuneixi les condicions tècniques i econòmiques més 
adients que permetin la seva consolidació. 
 
Quart. Sol·licitar als ajuntaments que actualment tenen escoles amb necessitat de 
càtering pel menjador escolar (la Seu, Montferrer i Ribera d’Urgellet), la possibilitat 
de cedir un espai al Consell Comarcal per tal de poder estudiar la ubicació de la 
cuina central. 
 
 
10. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT PER A UN PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 

Núm. exp. CV-15/2005-AJU 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que actualment el punt d’informació juvenil de la 
comarca es troba en un despatx vora el telecentre del Consell Comarcal i que es 
pretén ajuntar esforços amb l’Ajuntament de la Seu i situar el punt en una ubicació 
conjunta a la plaça del Carme. 
 
El Sr. Mas felicita la iniciativa per intentar aquests acords mancomunats per oferir el 
màxim de serveis. 
 
Acord 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té entre les seves competències la gestió del 
Punt d’Informació Juvenil de l’Alt Urgell que forma part de la Xarxa Catalana de 
Punts d’Informació Juvenil de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 



Així mateix l’Ajuntament de la Seu té competències pròpies en matèria de joventut. 
 
Des de la Secretaria General de Joventut es promouen accions que afavoreixin la 
descentralització per tal de facilitar l’accés dels joves a aquests serveis. 
 
Atès el que disposa l’article 150 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 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per establir els 
mecanismes de gestió compartida del Punt Jove Actiu que se situarà a la Plaça del 
Carme, 3 de la Seu d’Urgell. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per tal 
de poder formalitzar la signatura del conveni. 
 
 
11. CONVENI AMB LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT PER A LA 
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ A TRAVÉS DE LA BORSA INTERTERRITORIAL 
ACTIVA DE TREBALL (BICAT)                                       Núm. exp. CV-17/2005-GEN 
 
El Sr. Porta, gerent, presenta el projecte de la borsa interterritorial activa de treball que 
es desenvoluparà telemàticament a través d’una pàgina web i que compta amb el 
suport del Pacte Territorial per l’Ocupació. 
 
Acord 
 
El Departament de Presidència, mitjançant la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i a proposta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell vol 
promoure un projecte que incentivi l’emancipació dels joves i la participació d’aquests 
a través de polítiques per a l’accés al món del treball a la comarca. 
 
El Consell Comarcal ha concretat la idea en un projecte de borsa interterritorial de 
treball anomenat BICAT, que consistirà en la creació d’un espai virtual de contacte 
entre les empreses ofertants de feina i els joves demandants, la qual ha estat 
inicialment acceptada per la Secretaria General de Joventut. 
 
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 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Departament de Presidència a 
través de la Secretaria General de Joventut i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per 
promoure el desenvolupament del projecte BICAT. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a la Secretaria General de Joventut per tal 
de poder formalitzar la seva signatura. 
 
 
 



12.  DECRETS I RESOLUCIONS 
 
A continuació la secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i 
resolucions de Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
 Decrets: Núm. 11 al núm. 24 de 2005, compresos entre els dies 15 d’abril i la 

data d'avui. 
 Resolucions: Núm. 9 a la núm. 16 de 2005, compreses entre els dies 15 d’abril i 

la data d'avui. 
 
 
Punt inclòs per urgència.  Previ acord, s’inclou el següent punt: 
 
13. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’UNIVERSITATS, RECERCA I 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ PER AL MANTENIMENT DEL TELECENTRE 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que ha arribat una proposta de conveni que instrumenta la 
subvenció sol·licitada en el seu dia per fer front a les despeses de funcionament del 
telecentre comarcal. 
 
El Sr. Mas manifesta que tot i que li sembla bé que s’inclogui el punt a l’ordre del dia, 
en primer lloc vol posar de manifest que se li podria haver comunicat al matí i en 
segon lloc vol tornar a demanar una comissió específica per a explicar l’Alt Urgell en 
Xarxa, doncs són molts els diners que s’inverteixen i no se sap per on es passa. 
 
El president respon que el Consell si que sap exactament on es passa. 
 
El Sr. Giró posa de relleu que no es pot dubtar que se sap on es passa i que 
qualsevol informació que es desitgi serà donada i que ell mateix està a la seva 
disposició. 
 
El Sr. Jesús Fierro explica que hi ha una coincidència en l’equip assessor del Consell 
Comarcal i l’Ajuntament de la Seu, i per tant proposa buscar una fórmula per poder 
donar una explicació conjuntament. 
 
Acord 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell en data 15 de febrer d’enguany va sol·licitar la 
signatura d’aquest Conveni per poder fer les activitats previstes al Telecentre i en va 
trametre la documentació necessària a la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació. 
 
En data 1 de juny des de la Secretaria es va trametre l’esborrany de Conveni que 
ara se sotmet a votació per promoure accions al telecentre per facilitar l’accés dels 
usuaris a diferents accions. 
 
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 membres presents s’acorda: 
 



Primer. Aprovar el Conveni amb el Departament d’Universitats Recerca i Societat 
de la Informació per establir els mecanismes de gestió de la subvenció per a les 
activitats del Telecentre de l’Alt Urgell en tant que està integrat a la Xarxa de 
Telecentres de Catalunya. 
 
Segon. Trametre certificat d’aquest acord a la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació del Departament d’Universitat, Recerca i Societat de la 
Informació per tal de poder formalitzar la signatura del Conveni. 
 
 
14. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En primer lloc informa tots els consellers presents de la visita del Honorable Sr. 
Bargalló, conseller primer del Govern de la Generalitat, demà a les dues del migdia a 
la seu del Consell Comarcal on signarà el llibre d’honor i saludarà els membres de la 
corporació. 
 
En segon lloc el president manifesta la felicitació que es vol fer des del Consell 
Comarcal al club esportiu Seddis Bàsquet de la Seu d’Urgell pel seu ascens a la 
categoria màxima i també al Club de Futbol d’Organyà pel seu ascens.  
 
 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
El president obre el torn de precs als consellers. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i manifesta que fa cinc minuts que s’han assabentat de la 
visita del conseller primer, tot i que es va quedar que quan hi hagués una visita 
institucional s’avisaria tots els consellers  i considera que ja fa uns quants dies que se 
sap i per tant s’ha de dir abans. 
 
En segon lloc vol agrair a l’alcalde de Valls de Valira la invitació a la inauguració de 
l’escultura en honor d’Edmund Hillary que s’ha col·locat a Sant Joan Fumat i excusa la 
no assistència dels representants del seu Grup. 
 
En tercer lloc manifesta que fa un mes i mig va demanar de poder assistir als tribunals 
de contractació de personal i encara està esperant resposta i per tant ho exposa aquí 
per demanar la posició del Ple pels processos esmentat doncs hi ha indicis que 
aquests no són transparents i per tant volen ser membres dels tribunals. 
 
Respon el Sr. Brescó, i pel que fa a la última afirmació manifesta que no es pot dir que 
hi ha indicis de res sense proves i no es pot permetre a la institució que es facin 
aquestes insinuacions i quedin impunes. 
 
Pel que fa a la visita al Consell del conseller primer diu que es va saber dilluns que 
vindria a la Seu i fins avui mateix no s’ha confirmat el programa concret de la visita a 
l’Ajuntament de la Seu, i si ve al Consell és per les gestions del mateix president, 
doncs no estava prevista inicialment. 
 
Pren la paraula el president i en relació al fet d’assistir als tribunals de selecció de 
personal manifesta que se’ls convidarà a assistir però que l’habilitat de crear un 
interrogant i crear dubtes sobre els tribunals desprestigia tots els polítics i que fent 



accions de terra cremada no aclareixen res i només creen dubtes que és dolent per 
tots. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas i en referència a uns fulletons que hi havia sobre la 
taula on consta el segell del Consell posa de manifest que hi ha dos errors: un en el 
punt dels artesans i un altre on posa el noms dels pobles ja que posa la Penella i com 
a poble no existeix sinó que és Peramola i a més no hi ha cap formatgeria que es 
digui de la Penella. 
 
Respon el Sr. Porta, gerent, i explica que el fulletó esmentat no està editat pel Consell 
Comarcal sinó per l’Associació TRAU i que el que consta és el logotip turístic de l’Alt 
Urgell i no és segell oficial del Consell. 
  
 
Torn de paraules dels alcaldes 
 
Pren la paraula el Sr. Pubill, alcalde de Cava, i posa de manifesta que com alcalde 
està en contra que es faci una gossera comarcal i que no està en contra del progrés, 
doncs entén que potser s’haurà de fer, però considera que hi ha coses més 
importants com les carreteres i el mateix projecte de l’Alt Urgell en xarxa, i l’indigna 
que hi hagi pobles sense telèfon i que no veuen la televisió i que primer s’han de fer 
totes les coses més necessàries per les persones i els seus serveis. Pel que fa a 
l’Alt Urgell en xarxa que fa 4 anys que se’n parla i fa 1 any que s’hi treballa encara 
no s’ha vist cap resultat i manifesta que a ell li van dir que hauria de pagar un cabrit 
el dia que es posés i potser el cabrit s’haurà mort de vell. Per que fa a la gossera 
manifesta que si el govern va voler introduir el llop a la serra del Cadí, doncs ningú 
es creu que hagi vingut d’Itàlia, i ara se’ns diu que persegueix els gossos salvatges, 
tot i que també mata vedells, potser que hi engeguin els gossos. 
 
Pren la paraula el Sr. Alvinyà, alcalde d’Estamariu, i diu que si els polítics de 
Catalunya decideixen que els animals han de morir dignament que també ho 
apliquin als “toros”. 
 
El Sr. Brescó respon que la Llei l’han aprovada al Parlament de Catalunya i si es 
considera que els polítics ho han fet malament se’ls hi ha de dir però un cop s’ha 
aprovat la Llei el que s’ha de fer és complir-la i la Llei el que fa és obligar a mantenir 
els animals en condicions de dignitat i s’està buscant una eina per poder-la complir. 
 
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 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L’acta anterior s’ha estès en paper timbrat núm. 161521-D al núm. 
161529-D, i comprèn un total de 9 folis, numerats del 41 al 58. 

La Seu d’Urgell,  29 de juliol de 2005 

La secretària accidental 


