
 
 
 
 

Consell Comarcal 

de l’Alt Urgell 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 2008/4 
Caràcter: Extraordinari 
Data: Dijous, 26 de juny de 2008 
Durada: de les 12:10 a les 12:45 hores 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

de l'Alt Urgell 
 

Hi assisteixen: 

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

Alcaldes presents: 

Il·lm. Sr. Bartomeu Majoral Moliné, Ajuntament d'Alàs i Cerc 
Il·lma. Sra. M Carme Valls Piera, Ajuntament de Josa i Tuixén 
Il.lm. Sr. Josep Camps Torrens, Ajuntament de la Vansa i Fórnols 



 

S’incorporen durant la sessió: 

 
 
Ordre del dia  
 
1. Aprovació Pla Comarcal de Joventut 2008. 
2. Aprovació del Pla comarcal per a la Igualtat d'Oportunitats 2008. 
3. Conveni Aula dels Estudis Electes: ratificació de Decret. 
4. Aprovació del conveni del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya França 

Andorra - POCTEFA. 
5. Declaració de BCIL de l'església de Sant Bartomeu. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords.  
 
 
1. APROVACIÓ PLA COMARCAL DE JOVENTUT. 
 
El president dóna la paraula a la Sra. Pellicer, consellera comarcal de Joventut per tal que exposi 
el contingut de la proposta. 
 
La Sra. Pellicer explica que el Pla comarcal de Joventut s’emmarca en les directrius del Pla 
Nacional i que a la nostra comarca preveu un total de 9 plans locals que engloba un total de 12 
municipis ja que un d’ells recull una agrupació de municipis. Explica que el Pla Comarcal engloba 
els temes que des de les àrees locals es treballen i que els municipis sols no poden assumir. A 
continuació detalla el contingut del Pla Comarca que es desenvolupa a partir de dos eixos 
principals : l’eix de l’emancipació i l’eix la participació, i que la franja d’edat que comprèn va dels 15 
als 35 anys. Encoratja a tots el ajuntaments a dinamitzar  els municipis a partir de les regidories de 
joventut. Manifesta el seu desig que aquest Pla pugui ser aprovat per unanimitat dels consellers 
comarcals. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia que el seu vot serà favorable a l’aprovació 
del Pla. Fa un anàlisi del Pla i destaca el contingut dels eixos i en concret al fet que es dona molta 
importància a l’educació, la formació, el reciclatge professional, els incentius per a joves 
emprenedors i les noves tecnologies per intentar incrementar la presència del joves al mercat 
laboral. Pel que fa a l’eix de l’emancipació considera molt interessants i rellevants totes les 
propostes del Pla i sobretot la metodologia transversal. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés i anuncia el vot a favor del seu grup al Pla 
Comarca de Joventut i aprofita per fer dues consideracions prèvies. La primera en el sentit d’agrair 
les gestions del Consell Comarcal per tal que un tècnic del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques vingui a explicar el Pla Comarcal de Muntanya, i la segona en els sentit de 
considerar que l’horari del Ple de cara a altres sessions s’hauria de mantenir l’hora a la tarda i 
alhora manifesta que no costa res esperar cinc minuts més per tenir més quòrum a la sessió. 
 
Pel que fa al Pla Comarcal de Joventut el Sr. Ordeig explica que n’ha parlat amb la consellera 
responsable i li agraeix les seva dedicació i explicacions i  donen suport a les propostes de futur. 
Posa de relleu que com a document de treball el Pla està molt bé però que això s’ha de traduir a la 
pràctica amb el treball dels tècnics. Constata l’import de la subvenció sol·licitada de 52.000,00 € i 
que aquest és un bon marc de referència. Constata també que tenen molt bones referències dels 
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treballadors que estan desenvolupant aquesta tasca però els preocupa com es traduirà la transició 
a l’emancipació als nuclis petits on hi ha 4 o 5 joves. Creuen que s’ha de posar l’accent per 
prioritzar-ho doncs els ajuntaments petits no tenen estructura ni regidoria de joventut. Destaca que 
caldria estudiar la dedicació d’una de les tècniques que hauria de passar de mitja jornada a 
jornada sencera per poder dedicar-se més als municipis i poder tenir ulls i cames a la comarca, 
doncs son feines que necessiten més gent i més dedicació ja que mitja jornada per als municipis 
sembla poc temps. També manifesta que creu que fora important fer una presentació pública a un 
espai per joves per tal d’ensenyar els elements de participació. 
 
Pren la paraula el President i agraeix el vot favorable de tots els grups per assolir l’objectiu de la 
unanimitat en l’aprovació del Pla 
 
A continuació el president fa una reflexió sobre les consideracions prèvies fetes pel Sr. Ordeig i en 
aquest sentit manifesta que pel que fa a l’horari del Ple no és el primer que es fa al migdia, doncs 
el mes de desembre ja s’hi va fer. Avui s’ha convocat a les 12 tenint en compte que a la 1 del 
migdia ja estava previst que tingués lloc el Consell d’Alcaldes i es pretenia no fer moure tant a la 
gent. Pel que fa al moment de l’inici de la sessió constata que s’ha començat a les 12 i 10 minuts i 
que en cap cas hi ha hagut voluntat de no esperar ningú. 
 
 

 Núm. exp. PRS 2008/17 
APROVACIO DEL PLA COMARCAL DE JOVENTUD 2008-2009 
 
El Pla Comarcal de Joventut, anualitat 2008, es concreta en dos eixos centrals de treball: 
l’emancipació i la participació, en base al Pla Nacional de Joventut de la Secretaria de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
Pel que fa a l’eix de emancipació  es proposa treballar les polítiques educatives en xarxa amb el 
teixit educatiu de la comarca coordinant les actuacions educatives a nivell de comarca, treballar les 
polítiques d’ocupació promovent la formació permanent dels joves, impulsar els joves emprenedors 
i empresaris i expandir el projecte BICAT. Pel que fa a les polítiques de salut es proposa intervenir 
directament en un Pla de promoció i prevenció de la salut en constant revisió implicant els agents 
del territori. Pel que fa a les polítiques culturals es proposa que, amb la col·laboració en accions 
promogudes per joves, promoure la relació intercultural. Pel que fa a les polítiques d’accés a la 
mobilitat es proveu facilitar eines i recursos per promoure la mobilitat dels joves. Finalment, pel que 
fa a les polítiques d’accés a l’habitatge es proposa unificar els recursos comarcals.  
 
Pel que fa a l’eix de participació  es treballarà la interlocució i l’execució de les polítiques de 
joventut i de suport a l’associacionisme i a la participació jove. Aquest dos àmbits es desplegaran 
descentralitzant els recursos a la comarca, via TIC o presencialment, assessorant entitats juvenils i 
ajuntaments, i recolzant les propostes juvenils que permetin tenir una major riquesa participativa i 
constructiva.  
 
Es fa constar que s’ha sol·licitat subvenció, exclosa de concurrència pública, a la Secretaria de 
Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, pel 100% de l’import, el dia 7 de març de 
2008. 
 



El pressupost de l’activitat és de 52.900,00 euros, i es desplega en els següents programes:  
 

Programa Pressupost 
EIX EMANCIPACIÓ  11.000,00 
Polítiques d’ocupació (inclòs a eix participació) 0,00 
Programa de salut 7.000,00 
Programa d’accés a la mobilitat 4.000,00 
EIX DE PARTICIPACIÓ 27.500,00 
Interlocució i execució polítiques de joventut 17.000,00 
Suport a l’associacionisme i foment de la cultura i participació 10.500,00 
Sou del tècnic comarcal de Joventut 14.400,00 
Total 52.900,00 € 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa d’Atenció a les Persones de 20 de maig de 
2008, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 
Únic.  Aprovar el Pla Comarcal de Joventut, 2008-2009, que té un import global de 52.900,00 €. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL PLA COMARCAL PER A L'IGUALTAT D'OP ORTUNITATS 2008. 
 
La Sra. Pellicer, consellera responsable dels temes de dona, presenta el Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats, i explica que s’ha redactat seguint els criteris de l’Institut Català de les Dones, i que 
s’ha plantejat com un pla de continuïtat, per mantenir la coherència i alhora de renovació. Constata 
que costa molt desenvolupar temes i incideix especialment en la dificultat per incorporar la 
prespectiva de gènere a les àrees. Agraeix la col·laboració de les associacions de dones de la 
comarca que son molt actives i participatives. Manifesta que el Pla no és molt ambiciós però tant a 
nivell polític com tècnic s’ha optat per anar més poc a poc i anar incorporant-ho a totes les àrees. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anunci el seu vot favorable encara que ha trobat 
menys contingut que en el de joventut, i és un Pla més difós. Tot i així posa de relleu que és molt 
interessant el fet que sigui transversal i la incidència que fa en salut, esport, cultura, treball, 
associacionisme, assessorament jurídic i psicològic per violència de gènere, ja que és un tema 
molt sensible. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del PSC i anuncia el vot a favor dels membres del seu grup i s’afegeix 
a les paraules de la Sra. Lanau. Destaca l’atenció a la violència de gènere, i reitera que aquest junt 
amb la igualtat d’oportunitats i la política de joves tenen problemàtiques afegides que fan que amb 
aquests plans la consellera els tingui al costat per facilitar la inserció. Manifesta que pel que fa als 
nuclis petits aquestes problemàtiques son més difícils de canviar els rols de l’home, la dona i els 
joves. Comenta la possibilitat que quan es demani la subvenció a l’Institut Català de les Dones es 
demani subvenció per a una persona a jornada sencera. Per finalitzar agraeix la col·laboració de la 
consellera. 
 
 

 Núm. exp. PRS 2008/13 
Pla comarcal d'Igualtat d'Oportunitats: acord d’apr ovació 
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A partir de la renovació de l’anterior Pla Comarcal per a la Igualtat d’Oportunitats per al període 
2005-2007 es proposa un nou Pla per a l’etapa 2008-2011, la línia de treball del qual estableix un 
estret lligam en relació amb les accions dutes a terme en els darrers anys.  
 
Aquest document emmarca els diferents programes a desenvolupar fins el 2011 a partir del Pla per 
a la Igualtat d’Oportunitats (PIO), que es redactarà anualment, i que es du a terme a partir de la 
subvenció per a ens locals que convoca l’Institut Català de les Dones del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i, que es desenvolupa en col·laboració amb els 
diferents ajuntaments de la comarca, així com de diverses entitats i associacions.  
 
Els eixos que segueixen els programes per aquest 2008 són:  
 

• Estudi de la realitat, estudi a partir d’un anàlisi de la realitat comarcal. 
• Activitats amb perspectiva de gènere, aquí hi tenen cabuda totes aquelles activitats que 

tenen com a finalitat promoure la igualtat i millorar la qualitat de vida de la població en 
general i de les dones en concret. 

• Gènere i Educació, activitats a les escoles per promoure la igualtat i una cultura per la pau. 
• Associacionisme, col.laborar i donar resposta a les associacions de dones. 
• Violència de Gènere, sensibilització i prevenció. 
• Atenció i Assessorament, que es materialitza amb el servei d’informació i assessorament a 

les dones (SIAD). 
 
Atès l’informe favorable de la Comissió informativa d’Atenció a les Persones de 20 de maig de 
2008. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el Pla Comarcal per la igualtat d’oportunitats, 2008-2011. 
 

Segon.  Aprovar el Pla d’acció per a l’anualitat 2008 i que té un import de 75.084,95 €. 
 
 
3. CONVENI AULA DELS ESTUDIS ELECTES: RATIFICACIÓ D E DECRET. 
 
 
El President informa dels cursos previstos un dels quals sobre urbanisme ja s’ha fet i queda 
pendent fer el segon curs sobre hisendes locals. 
 
La Sra. Lanau del PP anuncia el vot a favor i agraeix que es facin aquestes aules de formació 
sobretot pel fet que acosten al territori estant essent molt profitosos. 
 
El Sr. Ordeig del PSC també anuncia el vot a favor. 
 
El President posa de manifest que era un compromís des del principi de legislatura ja que el mon 
de l’administració és complexe i per tant son esforços obligats i que es vol anar programant 
formació constant.  



 
 
 
En data 24 d'abril de 2008 es va dictar el Decret de presidència 34/2008 el tenor literal del qual és 
el següent: 
 
“ DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 34/2008 

Núm. exp. CNV 2008/12 
Conveni Formació 2008 amb la Fundació Aula d'Alts E studis d'Electes  
 
Amb la voluntat de treballar conjuntament per a millorar la competència dels càrrecs electes en 
l’exercici de les seves funcions en les diferents administracions locals on hi ostenten 
representació i per tal d’establir la coordinació necessària entre elles i, si escau, amb altres 
organitzacions i administracions, per tal de racionalitzar i gestionar adequadament les 
actuacions i els recursos de què es disposi, s’ha previst la realització dues jornades formatives 
de vuit hores adreçada a regidors d’Ajuntaments de la comarca. 
 

• La primera jornada està prevista pels proper 9 i 10 de maigs sobre Urbanisme. 
• La segona jornada sobre hisendes locals encara no té dates prevista  

 
El cost del curs es quantifica en 50 € per inscrit.  Les inscripcions però es fixen en un cost de 25 € 
per persona que hauran de sufragar els assistents o la seva administració municipal de referència.  
A més, i per tal de coadjuvar al finançament del curs, el Consell Comarcal aportarà altres 25 € per 
inscrit.  
 
Atenent les facultat d’aquesta presidència per urgència 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.  Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes  per a 
l’organització de dues Jornades de formació que consta als antecedents. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució a Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió plenària per la seva ratificació.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels 14 membres presents acorda ratificar el Decret 
esmentat. 
 
 
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DEL PROGRAMA OPERATIU DE C OOPERACIÓ TERRITORIAL 
ESPANYA FRANÇA ANDORRA - POCTEFA. 
 
El president explica el contingut del projecte d’inversió per a la sol·licitud de subvenció i del conveni 
i exposa que ‘objectiu principal se centra en els camins històrics i ramaders del territori de l’Alt 
Urgell, la Cerdanya, el Capcir, l’Haut Conflent i Andorra i enumera els ens participants. Posa de 
relleu la importància de la proposta que evidencia la importància del territori més enllà de les 
fronteres ja que tots som del Pirineu i el fet que el Consell Comarcal sigui el cap de files del 
projecte concret. 
 
Pren la paraula la Sra. Lanau del grup del PP i anuncia el seu vot a favor fent esment de la 
importància del conveni i del seu interès. Posa de relleu que tenint en compte que el termini per a 
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presentar la proposat acaba el 30 de juny i que el Consell Comarcal sigui el cap de files agraeix la 
feina feta sobretot pel fet que s’ha hagut de treballar quasi a contrarellotge. 
 
Pren la paraula el Sr. Ordeig del grup del PSC-Progrés  i anuncia que el vot del seu grup serà a 
favor i posa de relleu la importància històrica del projecte tant pel contingut com per la dotació 
econòmica. Posa de manifest que per primer cop Andorra entre en un projecte i que des del punt 
de vista de l’Alt Urgell pot ser mol beneficiós. Així mateix ressalta la importància del nombre de 
socis participants que ja dona indicis sobre la significació del projecte tant econòmicament com 
turística. Felicita al Consell Comarcal pel salt endavant que ha de ser una referència per futures 
convocatòries del programa. 
 
El president agraeix el vot favorable de tots els grups i aprofita per agrair la feina del gerent, la 
secretària i de tot l’equip tècnic per arribar al punt de partida, que és ara, d’aquest projecte. Posa 
de relleu la bona disposició dels Comuns i del Govern d’Andorra que, tot i no gaudir d’aportacions 
de la Unió Europea, s’ha afegit al projecte amb un gran esforç per part seva i ho agraeix 
públicament. 
 

Núm. exp. CNV 2008/18 
Acord d’aprovació del conveni “Randopirineus: xarxa  transfronterera de senders de 
muntanya del Pirineu  Oriental” 
 
El programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) es constitueix 
com un instrument financer comunitari orientat a reforçar la integració econòmica i social de la 
zona fronterera entre Espanya i França, continuant les antigues iniciatives conegudes com 
INTERREG, i incloent el principat d’Andorra. 
 

• Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
• Consell Comarcal de la Cerdanya  
• Communauté de Communes Pyrénées Cerdagne,  
• Communauté de Communes Capcir i Haut Conflent 
• Syndicat d’Initiative du Haut Conflent 
• Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, 
• Govern d’Andorra 
• Comunitat de Comuns del Principat d’Andorra,  
• Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
• Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 

 
L’objectiu principal del projecte es circumscriu en la realització d’un inventari de la xarxa principal 
de senders que, històricament, han servit d’interconnexió entre les comarques catalanes i 
franceses participants, i la implementació d’accions de millora estructural per a adequar-los per al 
seu ús públic. Procedint-se, ensems, a l’anàlisi d’altres xarxes de senders, principalment dels Alps, 
per a millorar les característiques i potencialitats dels senders del Pirineu Oriental, així com,  a 
l’elaboració d’una eina amb funcionalitats del GIS que permeti als gestors territorials actualitzar, 
modificar i ampliar la xarxa de camins prèviament digitalitzada.  
 



Per tot això, i per a poder presentar un projecte de cooperació territorial en el marc del programa 
operatiu a dalt indicat, és del tot necessària l’aprovació d’un conveni transfronterer de partenariat 
que designi un cap de fila o beneficiari principal, defineixi els drets i les responsabilitats i 
obligacions dels socis del projecte, estableixi un calendari d’execució del projecte i les accions a 
finançar i descrigui els distints elements de finançament del projecte. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de partenaritat que regula el projecte “Randopirineus, xarxa 
transfronterera de senders de muntanya del Pirineu  Oriental”, acceptar la condició de cap de files 
o beneficiari principal aprovant el projecte de cooperació territorial associat. 
 
Segon.  Notificar aquesta resolució al Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus i trametre 
la documentació necessària per a dur a terme les accions. 
 
Tercer.  Trametre certificat d’aquest acord a totes les parts signatàries del conveni de partenaritat. 
 
 
4.2 SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A LA CTP PEL PROGRAMA POCTEFA “RANDOPIRINEUS 

Núm. exp. SUB-2008-18 
 
Vistos els reglaments comunitaris referents a disposicions sobre los fondos estructurals europeus 
(FEDER)  
 
Vist el programa operatiu Objectiu 3 de cooperació territorial Espanya/ França/Andorra 2007/2013 
aprovat per la Comissió Europea el 18/12/2007 per decisió C(2007)6309 ; 
 
Vista la convocatòria per la remissió de projectes aprovada pel Comitè de Seguiment del programa 
en el moment de la seva reunió a Montpellier el 3 d’abril 2008; 
 
Vist el contingut del projecte i del Conveni proposat per a dur a terme el projecte de 
“Randopirineus, xarxa transfronterera de senders de muntanya del Pirineu  Oriental”, 
 
Per unanimitat dels 14 membres presents, s’acorda: 
 
Primer.  Aprovar el projecte “Randopirineus, xarxa transfronterera de senders de muntanya del 
Pirineu  Oriental”, que té un import global de 3.046.386,20 € i assumir el rol de cap de files o 
beneficiari principal i demanar una subvenció 1.980.151,03 € que conforme al pla de finançament 
que consta a l’expedient. 
 
Segon Aprovar el projecte “Randopirineus, xarxa transfronterera de senders de muntanya del 
Pirineu  Oriental”, que té un import específic pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell de 856.890,00 € i 
sol·licitar una subvenció de 556.978,50 € que correspon al 65%  i compometre’s a finançar l’import 
de 299.911,50 € que correspon al 35 % . 
 
Tercer.  Confirmar que les accions que es desenvolupin en l’àmbit del projecte compleixen les 
condicions d’elegibilitat i respectaran la legislació comunitària i nacional aplicable i en particular la 
directiva 2004/18/CE relativa als contractes públics. 
 
 
5. DECLARACIÓ DE BCIL DE L'ESGLÉSIA DE SANT BARTOME U. 

Núm. exp. BCL 2008/3 
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L’Ajuntament de Cabó va sol·licitar, en data 19 de març de 2008, la declaració de bé cultural 
d'interès local de Església de Sant Bartomeu del Cap de la Vall de Cabó, titularitat de Teresa 
Obiols Garriga. 
 

En data 20 de maig la Comissió de Promoció i Servei al Territori va posposar la declaració de 
BCIL, atès el disposat a l’article 17 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 
 

En data 3 de juny la Sra. Teresa Obiols Garriga va presentar al·legacions sol·licitant el següent: 
 

- la modificació del nom de l’Església per Sant Bartomeu de Favà. 
- la inclusió en l’informe de l’existència d’una sepultura, de l’any 1779, ubicada dins de 

l’església de la família sol·licitant 
 

Atès l'informe del tècnic de cultura del Consell Comarcal en sentit favorable a estimar les 
al·legacions presentades i la declaració sol·licitada, i donat que ha estat atorgada la conformitat per 
part de la propietària. 
 
Atès el disposat a la Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, per la qual 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 14 membres presents, s’acorda: 
 
Primer . Estimar les al·legacions presentades per la Sra. Teresa Obiols Garriga. 
 
Segon.  Declarar bé cultural d'interès local Església de Sant Bartomeu de Favà. 
 
Tercer.  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. 
 
Quart.  Notificar l’acord a l’Ajuntament de Cabó i a la Sra. Teresa Obiols Garriga. 
 
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 
 


