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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 3/2019 
Caràcter: ordinària  
Data: 06-06-2019 
Horari: de les 20.00 a les 20.15 hores 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta: 
Sra. M. Antònia Pubill Carro, vicepresidenta primera,  
en substitució de la Sra. Concepció Cañadell Salvia,  
presidenta del Consell Comarcal    Convergència i Unió 
 
Vicepresidenta segona:  
Il·lma. Sra. Sònia Valero Dencas     Convergència i Unió  
 
Vicepresident tercer: 
Sr. Carlos Garcia Gómez     Candidatura de Progrés  
 
Consellers:  
Sr. Josep M. Farré Codina     Convergència i Unió  
Sr. Josep M. Roigé Rafel     Convergència i Unió  
Sr. Lluís Sabaté Rúbies     Convergència i Unió  
Sra. Magda Sans Magrí     Convergència i Unió  
Sra. Marta Salse Costafreda     Convergència i Unió  
Il·lma. Sra. Maria Sarret Pijuan     Convergència i Unió  
Sr. Joan Camats Campabadal   Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal  
Il·lma. Sra. Anna M. Calvís Munsó   Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Sr. Jaime Herreros Angrill   Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Il·lm. Sr. Jaume Montfort Samà                 Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Sra. Isabel Planas Aguilar   Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Il·lm. Sr. Miquel Plensa Martínez   Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Il·lma. Sra. Estefania Rufach Fontova  Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
Il·lm. Sr. Xavier Terré Boliart   Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
 

Secretari:  
Sr. Carles Profitós Lapedra 
 
Interventora:   
Sra. Carme Bendicho Porta 
 

Gerent:  
Sr. Josep Baldillou Salvans 
 
S’ha excusat d’assistir-hi:  
 
Presidenta:  
Sra. Concepció Cañadell i Salvia   Convergència i Unió 
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Ordre del dia inclòs en la convocatòria (s’afegeixen dos punts d’urgència): 
 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
2. Proposta d’aprovació d’acord de col·laboració entre l’Institut Almatà de Balaguer i el 

Consell Comarcal de la Noguera per a la formació en centres de treball de l’alumna 
Paula Casals Fanlo. 

3. Proposta d’aprovació d’acord de col·laboració entre l’Institut Almatà de Balaguer i el 
Consell Comarcal de la Noguera per a la formació en centres de treball de l’alumna 
Gabriela Liliana Gradinaru.  

4. Proposta de Presidència de ratificació del Decret de Presidència núm. 173/2019 de 29 
d’abril d’aprovació de l’Addenda al Contracte Programa 2019, per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal de la Noguera. 

5. Proposta de Presidència d'aprovació de sol·licitud de pròrroga per  a l’any 2020, del 
conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de la Noguera per a la prestació dels serveis dels 
centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a la comarca de la 
Noguera. 

6. Proposta de Presidència d'aprovació inicial de la declaració com a bé cultural d'interès local 
del Portal de Butsènit de Montgai. 

7. Proposta de Presidència d'aprovació inicial de la declaració com a bé cultural d'interès local 
del Pont Vell de Camarasa. 

8. Proposta d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana del 
Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal per a la realització 
d’actuacions en matèria de consum.  

9. Proposta de Presidència de ratificació del Decret de Presidència núm. 216/2019 de 29 
de maig de col·laboració en el projecte estratègic «Territori de valor: Posar en valor els 
recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020». 

10. Proposta d’aprovació de l’addenda per a l’exercici 2019 al conveni d’encàrrec de gestió 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la 
Presidència, al Consell Comarcal de la Noguera, signat en data 28 de desembre de 
2012, per a la gestió del Centre d’Observació de l’Univers. 

11. Donar compte al Ple de l’informe d'Intervenció d’execució trimestral del pressupost del 
primer trimestre exercici 2019. 

12. Donar compte al Ple de l’informe de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de la 
llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

13. Donar compte al Ple de l’informe d'Intervenció del període mitjà de pagament a 
proveïdors. 

14. PUNT D’URGÈNCIA: Proposta de Presidència d’aprovació de l’addenda al conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i els ajuntaments de la comarca 
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019. 

15. PUNT D’URGÈNCIA: Proposta de Presidència d’aprovació del conveni per regular les 
condicions per les quals el Consell Comarcal de la Noguera gestionarà tots els tràmits 
d’autoritzacions i permisos necessaris perquè FGC impulsi i coordini els treballs de 
senyalització i d’orientació reflectits en el Projecte de senyalització de la ruta dels llacs 
als trams Lleida-Balaguer . 

16. Informe sobre decrets de Presidència i resolucions de Gerència.  
17. Precs i preguntes.  
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Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’acta de la sessió ordinària de 4 d’abril de 2019 es dona per llegida, de conformitat amb l’establert 
en l’art. 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i s’aprova per unanimitat en els seus propis termes. 
 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT 
ALMATÀ DE BALAGUER I EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA PER A LA 
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL DE L’ALUMNA .../... 
Expedient núm. 566/2019 
 
La senyora Presidenta dona la paraula a la senyora Magda Sans Magrí que presenta aquesta 
proposta.  
 
Atès l’oferiment de formalitzar un acord de col·laboració amb l’Institut Almatà de Balaguer  per 
a la formació pràctica en centres de treball per tal que una alumna del primer curs de Batxillerat 
científic/tecnològic, pugui realitzar les seves pràctiques al Centre d’Observació de l’Univers. 
 
Atès el protocol de condicions del Centre de Treball, i la documentació que consta a l’expedient, 
es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Institut Almatà de Balaguer i el Consell 
Comarcal de la Noguera, per a la formació pràctica en centres de treball que realitzarà 
l’alumna de primer curs de batxillerat científic/tecnològic, .../..., durant el període des del 2 de 
juliol de 2019 fins a 17 de juliol de 2019. 
 
Segon.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal, tan àmpliament com en dret sigui 
necessari, per a la signatura d’aquest acord de col·laboració, i de qualsevol altre document 
que se’n pugui derivar. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT 
ALMATÀ DE BALAGUER I EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA PER A LA 
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL DE L’ALUMNA .../... 
Expedient núm. 573/2019 
 
La senyora Presidenta dona la paraula a la senyora Magda Sans Magrí que presenta aquesta 
proposta.  
 
Atès l’oferiment de formalitzar un acord de col·laboració amb l’Institut Almatà de Balaguer  per 
a la formació pràctica en centres de treball per tal que una alumna del primer curs de Batxillerat 
científic/tecnològic, pugui realitzar les seves pràctiques al Centre d’Observació de l’Univers. 
 
Atès el protocol de condicions del Centre de Treball, i la documentació que consta a 
l’expedient, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
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Primer.-  Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Institut Almatà de Balaguer i el Consell 
Comarcal de la Noguera, per a la formació pràctica en centres de treball que realitzarà 
l’alumna de primer curs de batxillerat científic/tecnològic, .../..., durant el període des del 2 de 
juliol de 2019 fins a 17 de juliol de 2019. 
 
Segon.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal, tan àmpliament com en dret sigui 
necessari, per a la signatura d’aquest acord de col·laboració, i de qualsevol altre document 
que se’n pugui derivar. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
4. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 
173/2019 DE 29 D’ABRIL D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA 
2019, PER A LA COORDINACIÓ, COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I EL CONSELL COMARCAL 
DE LA NOGUERA 
 
La senyora Presidenta dona la paraula a la senyora Sònia Valero Dencas que presenta 
aquesta proposta.  
 
Se sotmet a la consideració del Ple per a la seva ratificació, el següent Decret de Presidència:  
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA núm. 173/2019 

 
Assumpte: aprovació Addenda al Contracte Programa 2019, per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el 
Consell Comarcal de la Noguera 
 
En data 28 de setembre de 2016 es va formalitzar el Contracte Programa 2016-2019 per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell Comarcal de la Noguera, en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha proposat la formalització de l’addenda 
al Contracte Programa per a l’any 2019 en la que es preveu una aportació econòmica 
d’1.731.102,39 euros per part del Departament per a finançar parcialment els diferents 
programes. 
 
Per tot l'exposat, en exercici de les facultats conferides per l'article 13.1. e) del Decret 
Legislatiu pel 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 
Comarcal de la Noguera, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat, per a l’any 2019. 
 
Segon.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura d’aquesta Addenda 
i de qualsevol altra documentació que se’n derivi. 
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Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a la seva ratificació pel Ple del Consell Comarcal en la 
propera sessió que es dugui a terme.” 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
5. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER  
A L’ANY 2020, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE 
L’INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS DEL DEPARTAMENT DE 
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELS 
CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP) A LA 
COMARCA DE LA NOGUERA. 
Expedient núm.  65/2019 

 
La senyora Presidenta dona la paraula a la senyora Sònia Valero Dencas que presenta 
aquesta proposta.  
 
En data 21 de desembre de 2018, es va formalitzar el Conveni de col·laboració 
interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la 
Noguera per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP) a la Comarca de la Noguera, per a l’any 2019. 
 
El pacte sisè del conveni estableix la seva vigència fins a 31 de desembre de 2019 i determina 
que es podrà prorrogar, previ acord exprés d'ambdues parts, per un període de fins a quatre 
anys addicionals, d'acord amb l’article 49.h.2n) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim 
jurídic del sector públic t i amb les disponibilitats pressupostàries, fins un màxim de quatre 
anys.  D’acord amb aquest pacte, el conveni es pot prorrogar per l’any 2020. 

 

El Consell Comarcal té la voluntat de prorrogar per a l’any 2020 el conveni que va 
entrar en vigor el dia 1 de gener i que finalitza el dia 31 de desembre de 2019. 
 
Per tot l'exposat, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar sol·licitar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials,  pròrroga per a 
l’any 2020, del Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal de la Noguera per a la prestació dels serveis dels centres de 
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a la Comarca de la Noguera. 

 
Segon.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura del document de 
pròrroga o qualsevol altra documentació que se'n derivi. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
 



 

Acta del Ple ordinari 3/2019 del dia 6 de juny de 2019   6/37 

6. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA DECLARACIÓ COM A BÉ 
CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DEL PORTAL DE BUTSENIT DE MONTGAI 
Expedient núm. 43/2019 

 
La Presidenta dona la paraula al senyor Carlos Garcia Gómez que presenta aquesta proposta.  
 
El Ple de l'Ajuntament de Montgai,  en sessió de 8 de març de 2018, ha acordat demanar al 
Consell Comarcal de la Noguera la tramitació de la declaració com a bé cultural d'interès del 
«Portal de Butsenit». 
 
Segons fa constar l’Ajuntament de Montgai, el «Portal de Butsenit» és de titularitat privada i  
s’ha realitzat notificació a l’interessat, sense rebre cap al.legació ni manifestació en contra.  
 
Vist l'informe favorable del senyor Josep Rull i Grau, arquitecte del Consell Comarcal de la 
Noguera, i la resta de documents que figuren a l'expedient. 
 
Per tot l’exposat i d'acord amb l'article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la declaració com a bé cultural d'interès local (BCIL), del «Portal 
de Butsenit» 

 
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública mitjançant publicació d'anunci al 
BOP de Lleida i al tauler d'edictes del Consell Comarcal, d'acord amb l'article 83 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
pel termini de 20 dies perquè qualsevol que es consideri afectat i tingui interès legítim pugui 
examinar l'expedient i formular, si escau, les observacions i al·legacions que cregui 
convenients. En cas que transcorregut el termini indicat no s’hagin presentat al·legacions 
aquest acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d'ulterior pronunciament. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes de la seva inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català, a l'Ajuntament de Montgai 
i  al propietari. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  

 
 
7. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA DECLARACIÓ COM A BÉ 
CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DEL PONT VELL DE CAMARASA. 
Expedient núm. 146/2019  
 
La Presidenta dona la paraula al senyor Carlos Garcia Gómez que presenta aquesta proposta 
 
El Ple de l'Ajuntament de Camarasa, en sessió de 29 de novembre de 2018, ha acordat 
demanar al Consell Comarcal de la Noguera la tramitació de la declaració com a bé cultural 
d'interès local el “Pont Vell de Camarasa”. 
 
Segons fa constar l’Ajuntament de Camarasa, el «Pont Vell de Camarasa» és de titularitat 
municipal, i ha realitzat audiència a la Confederación Hidrográfica del Ebro sense rebre cap 
reclamació en contra.  
 

Vist l'informe favorable del senyor Josep Rull i Grau, arquitecte del Consell Comarcal de la 



 

Acta del Ple ordinari 3/2019 del dia 6 de juny de 2019   7/37 

Noguera, i la resta de documents que figuren a l'expedient. 
 
Per tot l’exposat i d'acord amb l'article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la declaració com a bé cultural d'interès local, el «Pont Vell de 
Camarasa». 
 
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública mitjançant publicació d'anunci al 
BOP de Lleida i al tauler d'edictes del Consell Comarcal, d'acord amb l'article 83 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
pel termini de 20 dies perquè qualsevol que es consideri afectat i tingui interès legítim pugui 
examinar l'expedient i formular, si escau, les observacions i al·legacions que cregui 
convenients. En cas que transcorregut el termini indicat no s’hagin presentat al·legacions 
aquest acord esdevindrà definitiu, sense necessitat d'ulterior pronunciament. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes de la seva inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català, a l'Ajuntament de Térmens. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL 
CONSELL COMARCAL PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN MATÈRIA DE 
CONSUM.  
Expedient núm. 26/2019 
 
La Presidenta dona la paraula a la senyora Sònia Valero Dencas que presenta aquesta 
proposta 
 
La Generalitat de Catalunya, té competència exclusiva en matèria de defensa dels 
consumidors i dels usuaris, i l’Agència Catalana del Consum és l’entitat pública que té 
assignades totes les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria 
de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 
 
L’Agència Catalana del Consum, té  entre altres, les funcions de relacionar-se i cooperar amb 
totes les administracions públiques per avançar en la millora dels drets i la protecció dels 
consumidors i els usuaris i cooperar amb les administracions locals que exerceixen 
competències en matèria de consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de 
consum, assessorar-les en el que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i 
subscriure convenis per compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al 
compliment de llurs finalitats. 

 
Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 28 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, entre les quals d'acord amb el previst a  l’article 25 c), 
hi ha l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar l’Administració de la 
Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional . 
 
El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveu que els municipis tenen 
competència pròpia en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries i indica 
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que les comarques a més a més de prestar serveis públics d’interès supramunicipal han 
d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de la 
comarca i l’exercici de les competències municipals en els termes establerts legalment. 
 
L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal la Noguera, tenen interès en impulsar 
i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de les persones 
consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum. 
 
En aquest cas, atesa l’obligació legal d’implantar un servei públic de consum en cada comarca 
i tenint en compte l’assignació de competències que en matèria de consum corresponen a 
l’Agència Catalana del Consum i als municipis de Catalunya i l’experiència derivada 
d’encàrrecs de gestió anteriors que ara són objecte d’actualització, les parts consideren, que 
des del Consell Comarcal, es pot portar a terme, la gestió de determinades activitats 
relacionades amb el consum, i en benefici de les persones consumidores i usuàries. 
 
El conveni té per objecte la formalització d’un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del 
Consum al Consell Comarcal la Noguera per a la realització d’actuacions definides en matèria 
de consum a la comarca i concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici 
de les funcions encomanades així com el finançament corresponent a l’activitat encarregada. 
 
Per tot l'exposat, en us de les facultats atorgades per l’art. 14 del Decret legislatiu 4/2003 de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana de Consum de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Noguera per a la realització d’actuacions 
en matèria de consum , que és el següent:  
 
«CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA    PER 
A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM. 
R  E  U  N  I  T  S  
D'una part, la senyora Elisabet Abad i Giralt, directora de l’Agència Catalana del Consum de 
la Generalitat de Catalunya, qui intervé en representació d’aquesta entitat pública d’acord amb 
el nomenament efectuat mitjançant el Decret 178/2018, de 31 de juliol, i en virtut de les 
funcions assignades per l’article 9 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de 
l’organisme autònom administratiu. 
De l'altra part, la senyora Concepció Cañadell Salvia, presidenta del Consell Comarcal la 
Noguera, qui actua en ús de les competències que té atribuïdes per l’Acord del Ple del Consell 
de data 8 de juliol de 2015  i per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
M  A  N   I  F  E  S  T  E  N 
Primer.- La Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia, 
té competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris, i, d’acord 
amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del Consum és l’entitat 
pública que té assignades totes les competències que corresponen a la Generalitat de 
Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 
Segon.- L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de 
Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de: 
- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la millora 

dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris. 
- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de 
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consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en el 
que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure convenis per 
compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al compliment de llurs 
finalitats. 

Tercer.-  Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 
28 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, entre les quals d'acord amb el previst als articles 25 
c), hi ha l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar l’Administració de la 
Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional (article 36.2). 
A l’article 66.3.g) 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, es preveu que els municipis tenen competència 
pròpia en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries i a l’article 85 de la 
mateixa norma s’indica que les comarques a més a més de prestar serveis públics d’interès 
supramunicipal han d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals 
en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals en els termes establerts 
legalment. 
Quart.-  Un dels objectius del Codi de consum de Catalunya, aprovat mitjançant la  Llei 
22/2010, de 22 de juliol, és que les persones consumidores i usuàries gaudeixin, com a mínim, 
d’accés a un servi públic de consum en la seva comarca. 
Cinquè.- L’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal la Noguera, tenen interès en 
impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de les 
persones consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum. 
Sisè.- En virtut dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els 
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o 
entitats púbiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia, o 
quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 
Setè.- Al punt 5 de l’article 10 de l’esmentada Llei 26/2010, de 3 d’agost, d’aplicació al conjunt 
d’administracions públiques de Catalunya, s’estableix que si l’òrgan, organisme o entitat 
pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de 
formalitzar mitjançant un conveni, i en defineix la forma i el contingut. Aquesta previsió no 
resulta incompatible amb la normativa de règim local. 
En aquest cas, atesa l’obligació legal d’implantar un servei públic de consum en cada comarca 
i tenint en compte l’assignació de competències que en matèria de consum corresponen a 
l’Agència Catalana del Consum i als municipis de Catalunya i l’experiència derivada 
d’encàrrecs de gestió anteriors que ara són objecte d’actualització, les parts consideren, que 
des de la comarca, i pel Consell Comarcal, es pot portar a terme, amb eficàcia i eficiència, 
una gestió de determinades activitats relacionades amb el consum, i en benefici de les 
persones consumidores i usuàries, en tant que entitat local de caràcter territorial més propera, 
agrupadora de municipis contigus i dotada d’equipament suficient a l’efecte. 
Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió per a la 
realització de diverses actuacions en matèria de consum en base a les següents, 
C  L  À  U  S  U  L  E  S 
Primera.-  
El conveni té per objecte la formalització d’un encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del 
Consum al Consell Comarcal la Noguera per a la realització d’actuacions definides en matèria 
de consum a la comarca i concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici 
de les funcions encomanades així com el finançament corresponent a l’activitat encarregada. 
Segona.-    
1. El conveni d’encàrrec de gestió comprèn l’atenció dels ciutadans i ciutadanes domiciliats 
en els diversos municipis que integren la comarca, en les següents activitats en matèria de 
defensa de les persones consumidores i usuàries: 
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a) Atenció al públic en una oficina presencial que ha de disposar d’un rètol que identifiqui de 
forma clara l’oficina d’informació a les persones consumidores. L’oficina ha d’estar oberta 
al públic un mínim de 10 hores a la setmana.  

b) Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d’exercir-los. 
c) Recepció i  tramitació d’acord amb la normativa d’aplicació, de les queixes, consultes i 

denúncies presentades per les persones consumidores i resolució de les que li pertoquen 
com a servei públic de consum o, en un altre cas les ha de remetre als òrgans competents. 

d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n 
derivin. 

e) En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, gestionar les 
reclamacions portant a terme els tràmits necessaris per a la seva resolució, d’acord amb 
les instruccions de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. 

f) Actuar com a secretari dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre del seu àmbit 
territorial. 

g) En aquells consells comarcals en què, per la manca de volum d’expedients no es realitzen 
vistes arbitrals de manera habitual, la persona que hauria d’actuar com a secretària dels 
òrgans arbitrals donarà suport, quan així se li requereixi per part d l’ACC, a altres consells 
comarcals per tal d’estar permanentment formada 

2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels 
elements substantius del seu exercici per la qual cosa s’ha de desenvolupar d’acord amb les 
normes vigents en matèria de consum i amb els actes, les instruccions i les resolucions 
aprovades per l’entitat encarregant.  
3. La gestió de l’encàrrec es portarà a terme de forma directa pel Consell Comarcal, qualsevol 
decisió o incidència relacionada amb aquest sistema de gestió s’ha de comunicar a l’Agència 
Catalana del Consum abans de la seva aplicació i amb antel·lació suficient per a la seva 
valoració. 
Tercera.- 
1. El Consell Comarcal disposarà del personal propi que s’especifica a l’annex I d’aquest 
conveni per dur a terme les tasques indicades en la clàusula anterior. Aquestes tasques es 
desenvoluparan en coordinació amb la secció territorial de consum de l’Agència Catalana del  
Consum de la seva demarcació i dels serveis centrals de Agència Catalana del Consum, d'on 
rebrà les instruccions i els protocols necessaris i també el suport formatiu i informàtic i 
l'assessorament legal que siguin necessaris.  
A l’hora de seleccionar aquest personal es valorarà l’experiència i coneixements en l’àmbit del 
consum i caldrà el vistiplau de l’Agència Catalana del Consum a la seva contractació. 
La contractació de personal sense l’aprovació expressa de l’Agència Catalana del Consum 
comportarà la inadmissió de les despeses corresponents a aquest personal en la justificació 
que haurà de presentar el Consell Comarcal d’acord amb el que estableix la clàusula novena.  
2. L’Agència Catalana del Consum a través dels seus serveis centrals o de les seccions 
territorials de consum convocarà a reunions periòdiques als tècnics comarcals, per tal 
d’avaluar i fer un seguiment de les tasques i unificar i coordinar criteris d'actuació. 
Quarta.- 
El Consell Comarcal ha de posar a disposició del personal que desenvolupa les tasques 
objecte d’aquest conveni l'espai i els mitjans necessaris per tal que pugui desenvolupar les 
tasques encarregades. El Consell Comarcal també disposarà d'un espai adient preparat per 
a la celebració de les sessions del tribunal arbitral. 
Cinquena.-  
Quan les seccions territorials de consum de l’Agència Catalana del Consum  o la Junta Arbitral 
de Consum de Catalunya rebin una petició d'arbitratge tramesa des d'un Consell Comarcal, 
han de seguir els tràmits establerts fins a la constitució del col·legi arbitral, el qual es reunirà 
en la seu del Consell Comarcal, o a l’espai que aquest determini, per celebrar-hi les audiències 
necessàries. El president i el secretari del tribunal arbitral seran nomenats per l’Agència 
Catalana del Consum. 
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Sisena.-         
1. El Consell Comarcal la Noguera  ha de tramitar els expedients de consum que derivin de 
les tasques encomanades mitjançant l’aplicatiu informàtic SIC (Sistema d’informació de 
Consum) d’acord amb les instruccions de l’Agència Catalana del Consum i també les de la 
Junta Arbitral de Consum de Catalunya en relació amb la gestió de reclamacions en matèria 
de mediació i arbitratge de consum, per tal d’aprofitar les eines de gestió vinculades al SIC 
especificades en les instruccions (compulsa, assentament de sortida, etc.) i també perquè es 
pugui fer la valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió d’acord amb els barems establerts 
a l’annex II 
2. Els barems d’actuacions es revisaran cada any i han de servir per determinar el 
dimensionament de la comarca i la quantia de la dotació o finançament del conveni per a l’any 
següent. 
3. L’Agència Catalana del Consum farà arribar al consell comarcal un informe de les activitats 
realitzades durant els sis primers mesos de l’any on es recolliran els indicadors necessaris 
perquè pugui fer el seguiment de les tasques encomanades. 
4. En els procediments i les relacions amb les interessats i entre les administracions s’haurà 
de tenir en compte la tramitació electrònica impulsada per les lleis de procediment 
administratiu. 
Setena.- 
1. L’obtenció, cessió i conservació de dades personals derivades de l’exercici de les funcions 
encomanades resta subjecta al previst al Reglament UE 2016/279, del Parlament i del Consell, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i per 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals, sens perjudici de l’aplicació de la legislació sobre preservació del dret a la 
intimitat personal i la de gestió i preservació de la documentació administrativa. 
2. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’aplicació del conveni de tenir caràcter confidencial no podrà ser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport ni, per tant,  se’n podrà fer un tractament o edició informàtica, 
ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució. 
3. Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, o a d’altres persones.  
Vuitena.- 
1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de gestió 
l’Agència Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell Comarcal la Noguera, 
per a l’any 2019 de 9,000,00 € (NOU MIL EUROS) a càrrec de la partida 
6170/460000100/4610/0000 del seu pressupost. 
2. L’import de la contraprestació indicat a l’apartat immediat anterior s’ha d’abonar mitjançant 
transferència al Consell Comarcal en un compte bancari, comunicat amb antelació a l’Agència 
Catalana del Consum, degudament autoritzat i certificat per la seva Intervenció de fons. La 
transferència s’ha de fer un cop signat el conveni o les seves addendes. 
3. El càlcul del finançament de l’activitat encarregada és farà tenint en compte les 
disponibilitats pressupostàries, el previst a la clàusula sisena i el nivell d’eficàcia, eficiència i 
efectivitat en el desenvolupament de l’encàrrec de gestió. 
Novena.-  
1. El Consell Comarcal la Noguera ha de justificar la totalitat de la despesa efectuada en 
exercici de l’activitat encarregada, abans del 31 de gener de 2020, mitjançant: 

▪ Un certificat original de costos subscrit per l’Interventor/a del consell comarcal que haurà 
d’incloure les despeses corresponents a les activitats encomanades d’acord amb el 
conveni signat. 

▪ Una relació detallada del personal del consell comarcal (nom, NIF i categoria) que ha 
portat a terme les tasques de consum amb informació de l’horari dedicat a l’activitat. 

▪ Una memòria anual amb el detall de les actuacions realitzades que haurà de contenir 
les dades especificades a l’annex II. 
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2. Sens perjudici de les actuacions que legalment corresponguin als òrgans de control i 
intervenció, l’Agència Catalana del Consum ha de comprovar la justificació presentada pel 
Consell Comarcal pel que fa a la despesa i a les tasques efectivament realitzades. 
3. En cas que la quantitat de la despesa justificada per l’activitat desenvolupada sigui inferior 
a l’aportació prevista a la clàusula vuitena, la diferència s’aplicarà com a reducció al conveni 
o addenda de l’exercici següent. A manca d’aquest, les parts de mutu acord establiran el 
procediment de devolució més àgil i oportú. 
Desena.- 
El Consell Comarcal la Noguera  resta obligat a facilitar tota la informació que li sigui requerida 
per la Intervenció General, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control i fiscalització 
competents. 
Onzena.- 
1. El conveni, sens perjudici del que s’indica als apartats següents, serà vigent des de juliol   
de 2019 fins el 31 de desembre de 2019. 
2. La clàusula vuitena, pel que fa a la contraprestació econòmica que s’hi preveu, és vigent 
fins el 31 de desembre de 2019. Pels anys successius, les parts han de formalitzar un acord 
o addenda anual de modificació d’aquesta clàusula i la dels annexos que resultin afectats per 
tal de concretar el finançament i, per tant, la contraprestació aplicable. 
3. El conveni pot ser objecte de pròrroga mitjançant un acord de les parts a formalitzar per 
escrit abans del transcurs del termini de vigència previst al primer apartat d’aquesta clàusula. 
Dotzena.- 
1. El conveni s’extingeix per la finalització del període de vigència sense pròrroga i per les 
següents causes: 
- Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
- Per revocació de l’Agència Catalana del consum davant qualsevol incompliment greu de 

les obligacions assumides per part del Consell Comarcal. La revocació es realitzarà 
mitjançant resolució motivada atorgant prèviament tràmit d’audiència al Consell Comarcal. 

- Per renúncia del Consell Comarcal davant qualsevol incompliment greu de les obligacions 
assumides per l’Agència Catalana del Consum. La renúncia exigirà prèviament tràmit 
d’audiència a l’Agència Catalana del Consum. 

- Per dissolució o extinció de qualsevulla de les parts signatàries que faci inviable el 
manteniment de l’encàrrec de gestió. 

- Per qualsevol altres causes previstes legalment. 
2. Dintre del període de vigència, el conveni d’encàrrec de gestió pot ser objecte de modificació 
mitjançant un acord específic, motivat i per escrit degudament formalitzat per les parts. En cas 
de coincidir amb la modificació o la pròrroga previstes a la clàusula dotzena les decisions 
s’adoptaran en un únic document. 
Tretzena.- 
1. El conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració entre 
administracions i al compliment d’obligacions legals específiques i queda fora de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic.  
2. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la 
resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present Conveni, s’han de 
solucionar per acord de les parts observant els principis reguladors de l’actuació administrativa 
previstos a l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació.  
3. Les parts constitueixen una Comissió de Seguiment i Control integrada per un màxim de 
dos representants de cada part per tal de resoldre els conflictes interpretatius i aplicatius de 
forma democràtica i deixant constància dels acords presos en Acta. Aquesta comissió es 
reunirà sempre que ho sol·licitin les parts, i també serà la responsable d’acordar la forma de 
finalitzar les actuacions en curs en cas d’extinció anticipada. 
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En defecte de normes pròpies, el funcionament d’aquesta comissió s’adequarà al règim jurídic 
dels òrgans col·legiats previst a la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 
4. En darrera instància, les qüestions litigioses que sorgeixin de la interpretació o l’execució 
d’aquest encàrrec i que s’hagin de resoldre judicialment seran del coneixement i la 
competència dels òrgans de la jurisdicció contenciosa  administrativa. 
Catorzena.-  
Aquest conveni d’encàrrec de gestió deixa sense efecte qualsevol altre conveni de 
col·laboració subscrit amb anterioritat entre les parts en matèria de coordinació d’actuacions 
en matèria de consum. 
 
El conveni d’encàrrec de gestió serà publicat en el DOGC a instàncies de l’Agència Catalana 
del Consum. 
I perquè així consti, i en prova de conformitat amb aquest encàrrec de gestió, les Parts el 
subscriuen mitjançant la signatura electrònica dels representants. 
Sra.                   Il·lm. Sra. Concepció Cañadell     
Directora de l’Agència Catalana del Consum      Presidenta del Consell Comarcal 
 Annex I.- Personal del Consell Comarcal que porta a terme tasques de consum. 

 
Nom i cognoms 
 

 
NIF 

 
Categoria 

Carme Garcia Burgués 
Mercè Llobera Pascual 

40897822G 
78080457B   
   
 

Tècnica 
Assessora Jurídica 
 

Annex II 
Per a valorar l’efectivitat de l’encàrrec de gestió es tindrà en compte l’activitat que dugui a 
terme l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del consell comarcal durant un any en 
l’àmbit d’atenció al públic, que inclou la informació a les persones consumidores (consultes, 
queixes i denúncies) i la resolució de conflictes (mediació i arbitratge). 
La clàusula 6.1 del conveni d’encàrrec de gestió estableix que el consell comarcal ha de 
tramitar els expedients de consum mitjançant l’aplicatiu informàtic SIC (Sistema d’Informació 
de Consum) i d’acord amb les instruccions de l’Agència Catalana del Consum. Per això es 
tindran en compte: 
1) Dades que consten en el SIC referents a les següents actuacions: 

 
▪ Informació a les persones consumidores 

− Nombre de consultes (CON) gestionades i resoltes (atenció presencial a l’oficina, 
telefònica, via web i correus electrònics). 

− Nombre de queixes (QUE) rebudes i resoltes. 

− Nombre de denúncies (DEN) rebudes i gestionades. 
▪ Resolució de conflictes 

 

− Nombre de reclamacions (REC) rebudes i gestionades: entrada i derivació a fer la 
mediació, trasllat o arxiu. 
 

− Nombre de Mediacions gestionades i tancades: 

• Nombre de reclamacions resoltes per mediació (acord de mediació). 

• Nombre de reclamacions arxivades per no haver prosperat la mediació. 

• Nombre de reclamacions arxivades per desestiment i altres motius. 

• Nombre de reclamacions traslladades a arbitratge. 
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− Arbitratge 

• Nombre d’expedients resolts per laude notificat al consumidor. 

• Nombre d’expedients inadmesos. 

• Nombre d’expedients arxivats. 

• Suport administratiu i tècnic en la tramitació d’expedients arbitrals de la JACC. 
 

2) Qualitat dels expedients gestionats, d’acord amb els següents criteris: 

− Les consultes han de contenir les dades mínimes que estableix la Instrucció IT-002-01 i 
deixar constància de la resposta. Les que no compleixin aquest requisit no es 
comptabilitzaran a efectes de valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió. 

 

− Temps de resolució de les consultes: 

• 1-15 dies, es valoren al 100%. 

• 16 dies-1 mes, es valoren al 50%. 

• Mes d’un més, no es tindran en compte. 
 

− Les reclamacions s’han de gestionar d’acord amb el que s’estableix a la Instrucció IT-002-
01. Les reclamacions incomplertes o introduïdes de forma errònia no es comptabilitzaran 
a efectes de valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió.  

− Resolució de les mediacions: la Directiva 2013/11/UE relativa a la resolució alternativa de 
conflictes en matèria de consum estableix que “el resultat del procediment de resolució 
alternativa s’ha de donar a conèixer en un termini de 90 dies naturals comptats des de la 
data en que l’entitat de resolució alternativa hagi rebut l’expedient complet de reclamació”. 
Des del punt de vista de la mediació de consum s’entén que l’expedient és complet quan 
tenim tota la informació aportada pel reclamant, i a més, tenim també la informació per 
part de l’empresa reclamada. És a dir, un cop sabem si hi ha acceptació del procediment 
per part de l’empresa o si pel contrari, decideix no acceptar el procediment. 
Per tant a efectes de comptabilitzar les mediacions efectuades es tindran en compte els 
expedients que: 
▪ Des de la data d’alta de la reclamació fins al seu tancament no hagin superat els 6 

mesos. 
▪ Aquells expedients que per causa justificada s’allarguin més enllà dels 6 mesos fins a 

un màxim de 9 mesos, sempre i quan no superin el 10% dels expedients tramitat, ates 
que es considera que són supòsits excepcionals. 

▪ Es reobrin, un cop passats els 6 mesos, per haver proposat l’empresa, de manera 
fefaent, un acord de mediació amb posterioritat al seu tancament, sempre i quan 
s’hagin identificat amb l’etiqueta EXPEDIENT REOBERT. 
 

Les que superin aquests terminis o incompleixin els requisits establerts a la directiva no 
es comptabilitzaran als efectes de valoració de l’encàrrec de gestió. 

 

− Les reclamacions que es resolguin per Acord de mediació, tindran valor doble. 
3) L’organització, difusió i realització per part del Consell Comarcal d’activitats  informatives 

i divulgatives. Aquestes versaran sobre temes relacionats amb el consum i aniran 
adreçades a persones consumidores, amb especial atenció als col·lectius especialment 
protegits, i també als agents econòmics que posen en el mercat els productes i els serveis 
en especial pel que fa al foment de l’Arbitratge. La Secció de Formació i Educació haurà 
de ser informada prèviament de l’activitat per tal que doni la seva validació , i aquesta 
s’haurà de fer amb coordinació amb les Seccions Territorials de l’Agència Catalana del 
Consum de la seva demarcació i/o la unitat central de l’Agència Catalana del Consum a fi 
de difondre millor la política de consum de la Generalitat de Catalunya. 
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No s’entendran com a activitats informatives i divulgatives les reunions de treball amb 
Gremis, Associacions, altres administracions o l’assistència a Fires o similars. 
En el cas de sessions informatives i divulgatives (xerrades, tallers, i altres activitats) és 
recomanable i convenient assegurar l’assistència a les sessions d’un mínim d’entre 15/20 
persones, mitjançant inscripcions prèvies. 
A efectes de valoració caldrà un mínim de 2 activitats/any i un màxim de 8/any. Cada 2 
activitats suposarà 1 punt més de valoració. 

També es valorarà l’assistència del personal que porta a terme tasques de consum del Consell 
Comarcal a cursos de formació i/o jornades sobre temes de consum (mínim 10 hores de 
formació). 
Per determinar la quantia de la dotació econòmica del conveni s’aplicaran com a barems el 
nombre d’actuacions realitzades durant un any per un tècnic, si dedica el 100% del seu temps 
a les diferents activitats: 

Activitat Dedicació Actuacions/any 

Consultes 100% 4.000 

Reclamacions, queixes i denúncies 100% 3.200 

Mediacions 100% 500 

Arbitratge 100% 300 

Altres 10% --- 

Amb aquests barems i les dades que consten al SIC de les activitats realitzades pels consell 
comarcal  s’obté un percentatge de temps dedicat a cada tasca. La suma dels percentatges 
dóna un valor en punts que correspon al total de l’activitat que desenvolupa l’oficina comarcal. 
L’import de finançament del conveni es determina assignant a cada punt un valor en euros 
obtingut a partir de les taules de retribucions del personal de la Generalitat de Catalunya, 
agafant com a base l’import equivalent aproximadament a 14 mensualitats més les 
cotitzacions a la Seguretat Social d’un tècnic del cos superior A21 38.846,00 € 
(38.846/100=388,46 €) i l’import d’un administratiu C13 26.065,00 € (26.065/100=260,65 €) 
Fins els 100 punts, es multiplica la puntuació final pel valor del tècnic (388,46 €). 
Aquells consells comarcals que superin els 100 punts es valoren de la següent manera: 
- Fins als 100 punts es multiplica pel valor del tècnic (388,46 €). 
- Els punts que superen els 100 es multipliquen pel valor d’un administratiu C13 (265,65 €). 
El valor dels punts es podrà incrementar o disminuir en funció de les dades obtingudes i de la 
disponibilitat pressupostària. 
Per últim, amb l’objectiu d’establir un model comarcal mínim i eficient per a la gestió de 
l’encàrrec efectuat, es fixa un import mínim de contraprestació de 18.000,00 € i un import 
màxim de 64.911,00 €.» 
 
Segon.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal, tant àmpliament com en dret sigui 
necessari, per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui 
derivar per a l'efectivitat d'aquests acords. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
9. PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 
NÚM. 216/2019 DE 29 DE MAIG DE COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE ESTRATÈGIC 
«TERRITORI DE VALOR: POSAR EN VALOR ELS RECURSOS DEL TERRITORI COM A 
DINAMITZADORS DEL TURISME FAMILIAR 2020» 
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La Presidenta dona la paraula al senyor Carlos Garcia Gómez que presenta aquesta proposta  
 
Se sotmet a la consideració del Ple per a la seva ratificació, el següent Decret de Presidència:  
 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA núm. 216/2019 

 

Assumpte: col·laboració en el projecte estratègic «Territori de valor: Posar en valor els 
recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020» 
Expedient núm. 565/2019 

 
El passat dia 14 d’abril de 2019 va sortir publicada al DOGC núm. 7852 l'ORDRE 
ARP/69/2019, de 9 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al 
desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el 
marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) 
i el passat dia 2 de maig de 2019 va sortir publicada al DOGC núm.7865 la RESOLUCIÓ 
ARP/1120/2019, de 16 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de 
projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 
2019 (ref. BDNS 452090). 
 

El Consorci GAL Noguera Segrià Nord té la voluntat de presentar el projecte «Territori de 
Valor: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020», 
com a projecte estratègic en aquesta convocatòria, d'acord amb la seva estratègia per al 
desenvolupament local participatiu per al període 2014-2020. 
 

El Consell Comarcal de la Noguera com a entitat supramunicipal i de suport als diferents 
municipis del territori, i atès el contingut del projecte i les accions que és plantegen, té la 
voluntat de participar en l'esmentat projecte «Territori de Valor: Posar en valor els recursos 
del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020» com a agent del territori amb una 
aportació econòmica màxima al Consorci GAL Noguera Segrià Nord del 10% del cost del 
projecte (2.500,00€), en el moment de la seva aprovació per part de la Direcció General de 
Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Per tot l’exposat, vist l'informe de la Intervenció comarcal, RESOLC: 
 

Primer.- Col·laborar en el projecte estratègic «Territori de Valor: Posar en valor els recursos 
del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020» d’acord amb l'ORDRE 
ARP/69/2019, de 9 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al 
desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el 
marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) 
i la RESOLUCIÓ ARP/1120/2019, de 16 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts per al 
desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) 
corresponents a l'any 2019 (ref. BDNS 452090). 
 

Segon.- Designar al Grup d’Acció Local Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord, 
com a grup coordinador, als efectes previstos en l’article 6 de les bases reguladores de l’Ordre 
ARP/69/2019, de 9 d’abril. 
 

Tercer.- Desenvolupar les accions previstes en el projecte, participar en els òrgans de 
cooperació previstos, complir amb els compromisos que ens pertoquin d’acord amb l’article 7 
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de les bases reguladores de l’Ordre ARP/69/2019, de 9 d’abril i amb la resolució d’aprovació 
de l’ajut per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 

Quart.- Comprometre’s a la signatura del conveni de col·laboració amb el grup coordinador. 
 

Cinquè.- Facilitar la informació, la documentació i els justificants que siguin requerits pel GAL 
coordinador per tal de tramitar i justificar l’esmentat projecte davants els òrgans competents. 
 

Sisè.- Sotmetre aquesta resolució a la seva ratificació pel Ple del Consell Comarcal en la 
propera sessió que es dugui a terme.” 
 

Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA PER A L’EXERCICI 2019 AL CONVENI 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, AL CONSELL COMARCAL DE 
LA NOGUERA, SIGNAT EN DATA 28 DE DESEMBRE DE 2012, PER A LA GESTIÓ DEL 
CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS. 
Expedient núm. 180/2019 
 
La Presidenta dona la paraula al senyor Carlos Garcia Gómez que presenta aquesta proposta  

 

En data 28 de desembre de 2012 es va signar un conveni entre el Consell Comarcal de la 

Noguera i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la 
Presidència, segons el qual s’encarregava la gestió del Centre d'Observació de l'Univers 
(COU) al Consell Comarcal de la Noguera. 

 
En data 7 de febrer de 2019, es va reunir la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula 
setena d’aquest conveni per tal de conèixer la liquidació de costos de l’exercici 2018, i la 
corresponent memòria d’activitats del COU, amb la finalitat de determinar l’import del 
finançament corresponent a l’exercici 2019. 

 
En la clàusula tercera d’aquest conveni d’encàrrec de gestió estableix que anualment s’ha de 
signar una addenda per a determinar l’aportació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Per tot l'exposat es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l'addenda per a l'exercici 2019 del conveni d’encàrrec de gestió de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, 
al Consell Comarcal de la Noguera, signat en data 28 de desembre de 2012, per a la gestió 
del Centre d’Observació de l’Univers, d'acord amb el contingut següent: 
“Addenda, per a l’exercici 2019, al conveni d’encàrrec de gestió de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, al Consell 
Comarcal de la Noguera, signat en data 28 de desembre de 2012, per a la gestió del 
Centre d’Observació de l’Univers. 
 

INTERVENEN 
 

D’una banda, l’Honorable senyora Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, nomenada pel decret 67/2019, de 24 de març, en ús de les facultats 
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previstes a l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i 
règim jurídic de l’Administació de la Generalitat.  
 
I, de l'altra, la senyora Concepció Cañadell Salvia, presidenta del Consell Comarcal de la 
Noguera, segons nomenament de data 13 de juny de 2015, en ús de les competències que té 
atribuïdes per l’Acord del Ple del Consell de data 20 de desembre de 2012 i l’article 13 del 
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre. 
 
Es reconeixen plenament i mútuament capacitat legal per obligar-se, i en especial per aquest 
acte en el qual, 

MANIFESTEN 

 
I. El Consorci del Montsec va acordar la seva dissolució en data 18 d’octubre de 2012. 
 
II. De conformitat amb l’Acord GOV/184/2014, de 23 de desembre, la Generalitat de Catalunya 
va ratificar la dissolució i la liquidació definitiva del Consorci del Montsec, en la qual es preveia 
la subrogació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel que fa als drets i les 
obligacions del Centre d’Observació de l’Univers (en endavant, COU). 
 
III. En data 28 de desembre de 2012 es va signar un conveni entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i el Consell Comarcal 
de la Noguera, pel qual s’encarregava la gestió directa o indirecta del COU al Consell 
Comarcal de la Noguera. 
 
IV. La Comissió de Seguiment prevista a la clàusula setena d’aquest conveni es reuneix 
anualment per conèixer la liquidació de costos de cada exercici i la memòria d’activitats del 
COU. 
 
En data 7 de febrer de 2019, la Comissió de Seguiment s’ha reunit per conèixer la liquidació 
de costos de l’exercici 2018 i la corresponent memòria d’activitats del COU, i amb la finalitat 
de determinar l’import del finançament corresponent a l’exercici 2019. 
 
Així mateix, en el si de la Comissió de Seguiment s’ha posat de manifest la necessitat 
d’adaptar la relació jurídica existent entre les parts a la normativa vigent. 
 
En aquest sentit, la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, estableix que tots els convenis vigents subscrits per qualsevol 
administració pública s’han d’adaptar a les previsions d’aquesta norma en el termini de tres 
anys a comptar des de l’entrada en vigor de la Llei. 
 
Per tot l’anterior, les parts subscriuen aquesta addenda al conveni de 28 de desembre de 2012, 
amb subjecció a les següents 
 

CLÀUSULES 
Primera.– Objecte 

 
Aquesta addenda té per objecte: 

 
a) Ratificar la pròrroga de la vigència del conveni de 28 de desembre de 2012 entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, i 
el Consell Comarcal de la Noguera, per a l’any 2019. 
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b) Aprovar la liquidació corresponent a l’exercici 2018 i l’import de la transferència per a l’any 
2019. 

 
Segona.- Liquidació corresponent a l’exercici 2018 

 
S’aprova la liquidació presentada pel Consell Comarcal de la Noguera per a la gestió del COU 
durant l’exercici 2018, que ascendeix a un total de 650.608,91 euros de despesa i a 
649.034,14 euros d’ingressos. El resultat negatiu de la liquidació és absorbit pel Consell 
Comarcal de la Noguera. 

 
Tercera.- Finançament corresponent a l’exercici 2019 

 
Es fixa l’import de la transferència a favor del Consell Comarcal de la Noguera en un total de 
301.032,04 euros per a l’any 2019. La transferència es farà mitjançant un únic pagament a 
càrrec de la partida pressupostària PR0101D/227000700/6510/0000 del vigent pressupost del 
Departament de la Presidència. 
 
D’acord amb la clàusula tercera del conveni de 28 de desembre de 2012, l’actualització de 
l’import de la transferència per a l’any 2019 és la següent: 
 

Concepte  Import sobre 
el qual 
s’aplica 
l’actualització 
(euros) 

Variació 

de l’IPC 
Variació 

retributiva 

del CC de la 

Noguera 

Mitjana 

IPC 
variació 

retributiva 

Increment Import 
actualitzat 
de la 

transferència 

Despeses de 
gestió  del  
COU 

286.618,22 1,2%  1,625%  1,412% 4.047,05  290.665,27 

Despeses 

d’estructura 

administrativa 

10.201,00  No aplica 1,625 % No aplica  165,77  10.366,77 

TOTAL  296.819,22    4.212,82  301.032,04 

 
Quarta.- Vigència de l’addenda 

 
Aquesta addenda produirà efectes des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre 
de 2019. 
 
Cinquena.- Altres compromisos de les parts 

 
5.1. L’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la 
Presidència, i el Consell Comarcal de la Noguera, es comprometen a adaptar la relació jurídica 
existent entre les parts a la normativa vigent, de conformitat amb la disposició addicional 
vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre. 
 
5.2. La formalització o la modificació durant l’any 2019, per part del Consell Comarcal de la 
Noguera, de convenis, de contractes laborals o de qualsevol altre instrument del qual 
poguessin derivar obligacions, i en els quals s’hagués de subrogar l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya en el supòsit de resolució del conveni de 28 de desembre de 2012, 
requeriran l’acord d’ambdues parts manifestat en el si de la Comissió de Seguiment. 
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Sisena.- Publicitat 
 
D’acord amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, el Departament de la Presidència publicarà 
aquesta addenda en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el trametrà al Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat per tal que sigui publicat al seu web, 
que és accessible des del Portal de la Transparència. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les dues parts signen electrònicament aquesta 

addenda a un sol efecte, a Barcelona. 
 
La Consellera del Departament    La presidenta del Consell Comarcal  
de la Presidència.       de la Noguera. 
 
Annex 

 
Acta de la comissió de seguiment de 7 de febrer de 2019, certificat de la interventora del 
Consell Comarcal de la Noguera de data 6 de febrer de 2019, certificat del secretari del Consell 
Comarcal de la Noguera de data 5 de febrer de 2019 i memòria d’activitats del COU 

de l’any 2018. 
 

• Acta de la comissió de seguiment de data 7 de febrer de 2019: 
CSV 0SWTAXFJBPB465M9MGQMEOGYSLKCT79Y 

 

• Certificat de la interventora del Consell Comarcal de la Noguera de data 6 de febrer de 
2019: 
CSV 0OU5XTJY58ODN9920VXSH22XJJZ1YA1L 

 

• Certificat del secretari del Consell Comarcal de la Noguera de data 5 de febrer de 2019: 
CSV 0HZPO8TOQYDEJ26RVDR13YAVGTLTQVH6 

 

• Memòria d’activitats del COU de l’any 2018: 
CSV 0DQQVGC5D33MXH9YZUQS6KZL7DPC2DF8” 
 

Segon.- Facultar la senyora Presidenta del Consell Comarcal per a la signatura de l'addenda 
i de quants documents siguin necessaris per al desplegament i efectivitat d'aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
11. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D'INTERVENCIÓ D’EXECUCIÓ 
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL PRIMER TRIMESTRE EXERCICI 2019 
 
La Presidenta dona la paraula a la senyora Interventora del Consell Comarcal que presenta 
aquesta proposta.  
 
Es dona compte al Ple del següent informe: 
 
INFORME D'INTERVENCIÓ D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE L’ANY 2019 
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Antecedents 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LLOEPSF), determina les obligacions trimestrals de 
subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa 
Ordre. 
 

Informe 

L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en al Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que abans de l’últim dia del mes 
següent a la finalització del trimestre caldrà trametre al Ministeri competent informació relativa: 
La informació a trametre és la relativa a: 

- L’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de la seva 
execució fins a la finalització de l’exercici, 

- Les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a 
pressupost, 

- La informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses pendents 
de pagar, 

- La situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de l’annex 
d’inversions i el seu finançament, 

- L’actualització del pla de tresoreria, 
- La informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i despeses 

del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, 
- L'actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu 

d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute 
- La informació relativa a la plantilla de personal. 

  
1. Actualització i grau d'execució del pressupost. 
Des de l’1 de gener està vigent el pressupost de 2019. 
El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats i sobre les previsions 
inicials és de 12,21% (Previsions definitives: 9.032.443,77 € i drets reconeguts nets de: 
1.102.995,27 €). 
El grau d’execució del pressupost de despeses, en termes acumulats i sobre els crèdits 
definitius és del 17,55% (Crèdits definitius previstos: 8.855.674,52 € i obligacions reconegudes 
netes de: 1.554.456,34 €). 
La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi d’aquest trimestre és 
per import de 1.410.850,19 €. 
Cal fer constar que les previsions de drets pendents de cobrament i d'obligacions pendents 
de pagament s'han extret de la comptabilitat del Consell Comarcal a 31 de març de 2019 i que 
els imports definitius es fixaran en la liquidació definitiva del Pressupost, una vegada 
actualitzada la comptabilitat i realitzats els ajustos que corresponguin.   
 

2. Previsions d'execució de pressupost a la finalització de l'exercici. 
Sobre la realització de cobraments – pagaments, és a dir,  el grau de realització dels mateixos, 
en termes totals i per aquest període, determina un nivell de cobrament i pagament satisfactori, 
ja que els cobraments i pagaments s’ajusten al drets reconeguts nets i obligacions 
reconegudes netes, respectivament, del mateix període. 
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Conseqüentment, per l’exercici corrent i els tancats i durant aquest trimestre, els drets pendent 
de cobrament en termes totals és de 1.639.289,04 € i el pendent de pagament, de 631.460,85 
€.  
 
3. Obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost. 
El Consell Comarcal no té despeses pagades i pendents d’aplicar a pressupost (Compte 555 
import de 0,00) € i tampoc té despeses pendents d'aplicar al pressupost (Compte 413 import 
de 0,00) €. 
 
4. Informació trimestral relativa a informar en relació a despeses pendents de pagar. 
El 29 d’abril de 2019 s'ha emès per la Intervenció i per la Tresoreria del Consell Comarcal 
informe sobre el compliment de mesures de lluita contra la morositat corresponent a aquest 
trimestre, del qual se'n dóna coneixement en aquest mateix Ple de la Corporació. 
 
5. Situació dels compromisos de despesa plurianual d’inversió i execució de l'annex 
d'inversions i el seu finançament. 
En quan a l'execució de l'annex d'inversions i el seu finançament és el previst al pressupost.  
No existeix compromisos de despesa plurianual. 
 
6. Calendari i pressupost de tresoreria 
No existeix pla de tresoreria que contingui els cobraments i pagaments mensuals incloent la 
previsió del mínim mensual de tresoreria. 
En relació amb l’execució de la tresoreria del primer trimestre de l’any 2019, després d’haver 
efectuat els cobraments i pagaments, s'ha finalitzat el trimestre amb uns fons líquids de 
456.084,83 €. 
 
7. Indicadors comptabilitat nacional 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del 
deute viu: 
D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera (LLOEPSF), “L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 
altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent 
amb la normativa europea”. 
Els controls a validar són l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i l'objectiu 
del deute públic. 
7.1. Objectiu d’estabilitat 
Per als càlculs de les previsions d'execució a 31 de març de 2019, es tracta d'una estimació 
tant en ingressos com en despeses, fent referència al ja dit anteriorment. 
Un cop realitzats els ajustos necessaris es preveu una capacitat de finançament de 3.199,56 
€. 
El resultat és de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, tot i que es tracta d'una 
previsió.   
 
7.2. Regla de la despesa 
D'acord amb l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, la interventora realitzarà una 
valoració del compliment de la regla de la despesa al tancament de l'exercici. 
 
7.3. Deute viu 

No hi ha operacions d’endeutament a llarg termini ni a curt termini. 
 
8. Personal 
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A data 31 de març de 2019 el número d'efectius a final de trimestre vençut del Consell 
Comarcal de la Noguera, en termes acumulats, ha estat de 107 i reflexa el número d’efectius 
reals a final del trimestre vençut, i l’import d’obligacions reconegudes a final de trimestre 
vençut, reflexa l’import total (acumulat) d’obligacions reconegudes a l’exercici fins al final del 
trimestre vençut. 
 

Grup de personal Número d’efectius 

Titulars d'òrgans de govern 2 

Personal eventual 1 

Funcionaris de carrera 5 

Funcionaris interins 9 

Laboral fix 17 

Laboral temporal 52 

Altre personal 21 

Total 107 

 
L’execució d'aquestes despeses de de personal al primer trimestre és de 739.134,92 €. Aquest 
import inclou les retribucions bàsiques i complementàries, la Seguretat social i la resta de 
quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empresa. 
 
9. Conclusions 
El Consell Comarcal, en termes acumulats al primer trimestre, compleix amb l'objectiu 
d’estabilitat. 
En relació a l’objectiu del deute viu, únicament s’informa el nivell d’endeutament amb relació 
amb els ingressos corrents del pressupost, atès que està pendent d’establir per part del 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública l’objectiu del deute per a les entitats locals. Per tant, 0,00 
€ d’endeutament a llarg termini suposa el 0,00% sobre els ingressos corrents de caràcter 
ordinari. 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en 
aquest trimestre, atès que la previsió definitiva i els crèdits definitius del trimestre s’ajusten, 
respectivament, als drets reconeguts i a les obligacions reconegudes netes per aquest 
trimestre. 
Informar que la Intervenció comarcal ha tramès la documentació resultant, al Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública, mitjançant la plataforma virtual que s’ha disposat a tal efecte. 
Balaguer, 30 d’abril de 2019.- La interventora, 
 
El Ple és dona per assabentat. 
 
 
12. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT 
DELS TERMINIS DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. 
 
La Presidenta dona la paraula a la senyora Interventora del Consell Comarcal que presenta 
aquesta proposta.  
 
INFORME DE TRESORERIA  
Assumpte: informe de morositat relatiu al primer trimestre de l’exercici 2019 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat de les operacions comercials, emeto l’informe següent: 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Guia per l’elaboració dels informes trimestrals de morositat actualitzada. 
 
ANTECEDENTS 
Primer. El disposat en el següent informe, és d’aplicació a tots els pagaments efectuats com 
a contraprestació a les operacions comercials entre empreses i l’Administració d’aquesta 
entitat local, d’acord amb l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant LCSP). 
Així, segons estableix l’article 198.4 de la LCSP, L’Administració té l’obligació d’abonar el preu 
dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels 
documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o 
serveis prestats, sense perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 210, i, si es demora, 
ha d’abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els 
interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. Per tal que a l’inici del còmput de termini es puguin 
meritar interessos, el contractista ha d’haver complert l’obligació de presentar la factura davant 
el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre 
factura electrònica, dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta dies 
des de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació del servei. 
Sense perjudici del que estableixen l’apartat 4 de l’article 210 i l’apartat 1 de l’article 243, 
l’Administració ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin la 
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels 
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. 
En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura davant 
el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre 
factura electrònica, la meritació d’interessos no s’inicia fins que no hagin transcorregut trenta 
dies des de la data de la presentació correcta de la factura, sense que l’Administració hagi 
aprovat la conformitat, si escau, i efectuat l’abonament corresponent. 
Vista la Guia per la elaboració dels informes de morositat que disposa que “l’inici del còmput 
del període mig de pagament o “dies a quo”, tant de les operacions pagades com les pendents, 
pel que es refereix als informes de Morositat, es computa en coherència amb la normativa de 
morositat aplicable “des de l’entrada de la factura o document justificatiu al registre 
administratiu”, conseqüentment, el màxim conforme a la normativa actual, serien 60 dies en 
total, (desglossat en 30 dies des de l’entrada al registre per aprovar i 30 des de l’aprovació o 
reconeixement per al pagament). 
 
Segon. S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el número i 
la quantia global de les obligacions pagades i les pendents en les que estigui incomplint el 
termini. 
L’informe trimestral ha de contenir la informació següent, d’acord amb la Guia per la elaboració 
dels informes trimestrals de morositat publicada pel Ministeri: 
a) Pagaments realitzats al trimestre. 
b) Interessos de demora pagats al trimestre. 
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c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
d) Detall del període mig de pagament global a proveïdors. 
 
Tercer. Sens perjudici de la possible presentació i debat al Ple del Consell, aquest informe 
s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda. 
 
A la vista de l’anterior, aquest tresorer emetre l’informe següent: 

INFORME 
Primer. Es detalla tot seguit la informació següent per cada entitat: 

a. Pagaments realitzats al trimestre 
b. Interessos de demora pagats al trimestre 
c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
d. Detall del període mig de pagament global a proveïdors i del període mig de pagament 

trimestral a proveïdors. 
Consell Comarcal de la Noguera 

a) Pagaments realitzats en el trimestre 1.088.391,65 € amb el detall: 
Dins del període legal a final de trimestre: 

- Import total: 1.059.757,86 € 
- Núm. de pagaments dins del període legal: 415 

Fora del període legal a final del trimestre: 
- Import total: 28.633,79 € 
- Núm. de pagaments fora del període legal: 14 

 

a) Interessos de demora pagats en el trimestre: 0,00 € 
 

b) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 
243.183,45€, amb el detall següent: 

Dins de període legal: 
- Import total:  243.014,05 € 
- Núm. d'operacions pendents dins del període legal: 146 
Fora de període legal:   
- Import total: 169,40 € 
- Núm. d'operacions pendents fora del període legal: 1 
 

c) D’acord amb la normativa de morositat el detall del període mitjà de pagament a 
proveïdors és de 36 dies i del període mitjà del pendent de pagament és de 8 dies. 

 
Consorci  Grup d'Acció Local Noguera – Segrià Nord 

a) Pagaments realitzats en el trimestre 804,03 € amb el detall: 
Dins del període legal a final de trimestre: 

- Import total: 408,98 € 
- Núm. de pagaments dins del període legal: 5 

Fora del període legal a final del trimestre: 
- Import total: 395,05 € 
- Núm. de pagaments fora del període legal: 2 

 
b) Interessos de demora pagats en el trimestre: 

- Interessos de demora pagats en el període: 0,00 € 
 

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 1.829,52 
€, amb el detall següent: 

Dins de període legal: 
- Import total:  1.829,52 € 
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- Núm. d'operacions pendents dins del període legal: 1 
Fora de període legal: 

- Import total: 00,0 € 
- Núm. d'operacions pendents fora del període legal: 0 

 

d) D’acord amb la normativa de morositat el detall del període mitjà de pagament a 
proveïdors és de 55 dies i del període mitjà del pendent de pagament és de 5 dies. 

 
Informar que la Intervenció comarcal ha tramès la documentació resultant, al Ministeri 
d’Hisenda mitjançant la plataforma virtual que s’ha disposat a tal efecte a 
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Morosidad/Marco/aspx/Login.aspx 
 
Annexes a aquest informe s’adjunten els següents documents per cada entitat: 
1. Resums desagregats dels pagaments realitzats durant el trimestre, interessos de demora 
pagats, de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre i 
de les factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més de 
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagi tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 
 
Balaguer, 26 d’abril de 2019.- El tresorer, 
  
El Ple és dona per assabentat. 
 
 
13. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D'INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS INFORME D’INTERVENCIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS 
 
La Presidenta dona la paraula a la senyora Interventora del Consell Comarcal que presenta 
aquesta proposta.  
 
Assumpte: informe d’intervenció relatiu al PMP del primer trimestre de l’exercici 2019 
 
En compliment del previst a l'article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i en relació amb l'article 4.1.b) de la Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera,  

INFORMO: 
 

Primer. El període mitjà de pagament definit al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que 
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
Administracions públiques, mesura el retràs en el pagament del deute comercial en termes 
econòmics, com indicador diferent respecte del període legal de pagament establert a la 
normativa de contractació aplicable, i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
L'article 6.2 del RD 635/2014, estableix que les corporacions locals han de remetre al Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública així com publicar de forma periòdica la informació relativa al seu 
període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior. 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors, i la seva sèrie històrica. 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Morosidad/Marco/aspx/Login.aspx
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b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica. 
c) La ràtio de les operacions pagades trimestralment de cada entitat i la seva sèrie 

històrica. 
d) La ràtio de les operacions pendents de pagament trimestral i la seva sèrie històrica. 

La informació relativa al PMP, s’ha de publicar al portal web de l’entitat local. 
 
Segon. La legislació aplicable és: 

- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desplega la metodologia de càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que 
preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. Modificat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre. (en endavant RD 
635/2014) 

- Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.  

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
 
Tercer. D’acord amb l’article 3.1 del RD 635/2014, per calcular el període mitjà de pagament 
a proveïdors, s’ha de tenir en compte: 

1. Les factures expedides a partir de l’1 de gener de 2014 que constin al registre 
comptable de factures o sistema equivalent. 

2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014. 
 
A aquest respecte, per al càlcul del PMP del Consell Comarcal de la Noguera i del Consorci 
GAL Noguera Segrià Nord, queden incloses les factures que s’annexen a aquest informe. 
 
Quart. D’acord amb el que determina l’article 3.2 del RD 635/2014, queden excloses del càlcul 
del període mitjà de pagament a proveïdors: 

1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració 
d’Administracions públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional. 

2. Les obligacions pagades amb càrrec al fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors. 

3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

A aquest respecte, per al càlcul d’aquest trimestre queden excloses les obligacions 
relacionades al document annex. 
 
Cinquè. El període mitjà de pagament serà un indicador global (PMPG) que reflexa el temps 
que tarden totes les seves entitats, incloses a l’article 2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
en fer els seus pagaments i quin és el seu pendent de pagament acumulat. 
D’aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà compost dels períodes mitjans 
de pagament del Consell i el del Consorci GAL Noguera – Segrià Nord. 
El període mitjà de pagament del Consell i del Consorci GAL Segrià Nord serà el resultat de 
ponderar el rati d'operacions pagades i el rati d’operacions pendents de pagament del 
trimestre. 
 
Sisè. El “Rati de les operacions pagades” en el trimestre d’acord amb l’article 5.2 del RD 
635/2014, és l'indicador del nombre de dies de mitjana que s'ha tardat a realitzar els 
pagaments. 
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ROP= Σ (nombre de dies de pagament * import de l'operació pagada) 
                      import total de pagaments realitzats 
El rati de les operacions pagades al primer trimestre és: 
 R.O. Pagadesi 

Consell Comarcal de la Noguera  ............................................................................ 15,87 dies  
Consorci GAL Noguera Segrià Nord   ...................................................................... 29,72 dies 
 
S’entén per “nombre de dies de pagament” els dies naturals transcorreguts des de: 

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a la data de pagament material per 
part de l’Administració. 

b) La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats 
/ serveis prestats, fins a la data de pagament material per part de l’Administració. És 
el cas de la majoria de les factures del Consell i del Consorci. 

c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, fins a la data de pagament material per 
part de l’Administració, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un procediment 
d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la factura es rebi amb 
posterioritat a l’aprovació de la conformitat. 

A partir de l’1 d’abril de 2018, amb la entrada en vigor dels canvis al càlcul del PMP introduïts 
pel Reial decret 1040/2017, de 22 de  desembre, s’ha produït una modificació en la forma de 
computar el “nombre de dies de pagament”. En conseqüència, aquesta variable NO prendrà 
valors negatius. 
S’adjunta a aquest informe la relació de les operacions pagades durant el trimestre, en la que 
s’especifica el nombre de dies de pagament de cada una com la diferència entre els dies de 
la conformitat de la factura i el pagament de la factura. 
 
Setè. El “rati de les operacions pendents de pagament” a final de trimestre, tal com indica 
l’article 5.3 del RD 635/2014, és l’indicador del nombre de dies de mitjana d'antiguitat de les 
operacions pendents de pagament a final del trimestre. 
ROPP= Σ (nombre de dies pendents de pagament * import operacions pendent de pagament) 

                      import total pendents de pagament 
El “nombre de dies pendents de pagament” són els dies naturals transcorreguts des de: 

- La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a l’últim dia del període al que es 
refereixen les dades publicades. 

- La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns 
entregats o serveis prestats, fins l’últim dia del període al que es refereixen les dades 
publicades. 

- La data d’entrada de la factura al registre administratiu fins l’últim dia del període al 
que es refereixin les dades publicades, quan als béns no resulti d’aplicació un 
procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o la factura es 
rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat. 

En la relació hi ha les operacions pendents de pagament al final de trimestre, en la que 
s’especifica el nombre de dies pendents de pagament de cada una. 
Amb aquesta informació, el programa informàtic determina els resultats següents: 
El rati de les operacions pendents de pagament al primer trimestre és: 
 R.O. Pendentsi 

Consell Comarcal de la Noguera  .............................................................................. 9,19 dies  
Consorci GAL Noguera Segrià Nord   ............................................................................. 2 dies 
 
Vuitè. El “període mitjà de pagament de cada entitat” d’acord amb l’article 5 del RD 635/2014, 
s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent: 
  Σ (rati operacions pagades * import total pagaments efectuats + 
PMPi=  rati operacions pendents de pagament * import total pendents de pagament )                            
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          Import total pagaments efectuats + import total de pagaments pendents 
 
Amb la informació continguda als apartats anteriors, s’obté els resultats següents: 
 
 PMPi 

Consell Comarcal de la Noguera  ............................................................................ 14,84 dies  
Consorci GAL Noguera Segrià Nord   ...................................................................... 10,46 dies 
Novè. Aquest Consell Comarcal té com a ens depenent, al Consorci GAL Noguera – Segrià 
Nord, pel que s’ha de calcular el període mitjà de pagament GLOBAL que és l’indicador del 
nombre de dies de mitjana que s’ha tardat en realitzar els pagaments, sumant l’efecte dels 
retards en el pagament del deute comercial, d’acord amb la formula següent: 
PMPG= Σ (període mitjà de pagament de cada entitat * import operacions de l'entitat) 
                                          Σ import operacions de les entitats 
PMP Global  primer trimestre ................................................................................. 14,83 dies  
A aquest respecte s'informa que s'ha complert amb el període mitjà de pagament legalment 
previst i que la Intervenció comarcal ha tramès la documentació resultant, al Ministeri 
d’Hisenda mitjançant la plataforma virtual que s’ha disposat a tal efecte. 
 
Balaguer, 29 d’abril de 2019.- La interventora, 
 
El Ple és dona per assabentat. 
 
 
14. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DE 
L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE 
LA NOGUERA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT PER AL PERÍODE 2016-2019, PER A L’ANY 2019 

Expedient núm. 672/2019 
 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa seguidament a tractar el següent punt 
inicialment no inclòs en l’ordre del dia.  
 
La Presidenta dona la paraula a la senyora Sònia Valero Dencas que presenta aquesta 
proposta.  
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  i el Consell Comarcal de la Noguera van 
signar en data 28 de setembre de 2016, el contracte programa per a la coordinació, cooperació 
i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les 
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’establien els criteris, les condicions i els 
compromisos per cada un dels serveis i programes que incloïa el contracte programa. 
 
El Ple del Consell Comarcal de la Noguera, reunit en sessió ordinària de 21 de desembre de 
2016, va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i 
els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, que es va formalitzar amb cada 
ajuntament. 
 
En data 30 d’abril de 2019 s’ha formalitzat amb el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies l’addenda al contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques 
d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’exercici 2019, mitjançant la qual s’amplien i es 
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milloren els serveis inclosos en el contracte programa segons els nous models aprovats dels 
serveis i les línies d’actuació previstes per al període 2019. 
 
Per tal d’adaptar els convenis signats és necessari formalitzar una addenda al conveni marc 
de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i els ajuntaments de la comarca en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 
per al període 2016-2019 . 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Noguera i els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019. 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 
NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE ___________________ EN MATÈRIA DE SERVEIS 
SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT PER AL PERÍODE 2016-2019, PER A L’ANY 2019 
 

Balaguer, _______________ de 2019. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, la  senyora Concepció Cañadell i Salvia, presidenta en funcions, del Consell 
Comarcal de la Noguera. 
 
D’altra banda, el/la senyor/a _____________________, alcalde/ssa de l’Ajuntament de 
___________________. 
 
 
ACTUEN 
 
La primera, en representació del Consell Comarcal de la Noguera, a l’empara de les facultats 
que li confereix l’article 13 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
El/la segon/a, en representació de l’Ajuntament de _______________________, en virtut de 
l’article 53 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. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  i el Consell Comarcal de la Noguera 
van signar en data 28 de setembre de 2016, el contracte programa per a la coordinació, 
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’establien els criteris, les 
condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que incloïa el contracte 
programa. 
 
2. Que el Ple del Consell Comarcal de la Noguera, reunit en sessió ordinària de 21 de 
desembre de 2016, va aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de 
la Noguera i els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019. 
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3. Que el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de ____________________ van 
formalitzar amb posterioritat el conveni i l’addenda per a l’any 2017 corresponents a aquest 
municipi. 
 
4. Que en data 30 d’abril de 2019, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies  i el 
Consell Comarcal de la Noguera han formalitzat l’addenda al contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019, 
mitjançant la qual s’amplien i es milloren per aquest any els serveis inclosos en el contracte 
programa. 
 
5. Que per tal d’adaptar el conveni de col·laboració formalitzat entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament a aquesta ampliació i millora dels serveis del contracte programa, les parts 
formalitzen la present addenda per a l’any 2019 al conveni de col·laboració, que es regeix pels 
següents pactes: 
 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 
Noguera i l’Ajuntament de __________________________ en matèria de serveis socials i 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, 
per a l’any 2019, és l’adaptació del conveni a l’ampliació i millora dels serveis previstes en 
l’addenda al contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de la Noguera en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques 
d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019. 
 
L’addenda al contracte programa inclou per a l’any 2019 les fitxes de serveis relacionades en 
l’annex 1 d’aquesta addenda al conveni. 
 
Es defineix la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera i 
l’Ajuntament de _________________________  per a la gestió i prestació dels serveis i 
programes que consten a l’annex 2 d’aquest conveni segons els criteris i les condicions que 
s’estableixen en el contracte programa 2016-2019 i la seva addenda per a l’any 2019. 
 
Segon. Suport a plans locals i comarcals de joventut (Fitxa núm. 43) 
 
En la nova Fitxa núm. 43 de Suport a plans locals i comarcals de joventut inclosa en l’addenda 
al contracte programa 2016-2019, per a l’any 2019, s’estableix  el mateix sistema de suport a 
plans locals i comarcal de joventut recollit al Pla d’actuació territorial en joventut (PATJ). 
 
En aquesta fitxa es relacionen les aportacions econòmiques atorgades per la Direcció General 
de Joventut als municipis de la comarca de més de 500 habitants per a finançar les actuacions 
previstes en els seus plans locals de joventut (PLJ). 
 
En un altre document complementari tramès pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies es relacionen les aportacions econòmiques atorgades per la Direcció General de 
Joventut als municipis de fins a 500 habitants que no tenen plans locals de joventut per a 
finançar les actuacions incloses en el pla comarcal de joventut (PCJ). 
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Opció 1: En el cas del municipi de __________________, que disposa de PLJ, l’aportació 
atorgada per a finançar les actuacions que s’hi preveuen, amb un pressupost presentat de 
_______________ euros, és de _____________ euros. 
 
Opció 2: En el cas del municipi de ___________________, amb una població de fins a 500 
habitants i que no disposa de PLJ, l’assignació atorgada per a finançar les actuacions incloses 
en el PCJ és de _____________ euros. 
 
Opció 3: En el cas del municipi de ______________ no es preveu cap aportació perquè no 
disposa de PLJ i tampoc està inclòs en el PCJ. 
 
La justificació econòmica de les actuacions realitzades s’haurà de fer pels ajuntaments  
beneficiaris d’aquestes aportacions en els termes previstos en l’Annex 3 d’aquesta addenda. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta addenda, la signen per  duplicat. 
 
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA AJUNTAMENT DE ___________ 

 
 

 

Concepció Cañadell i Salvia 
Presidenta, en funcions 

_________________________ 
Alcalde/ssa 

 
Annex 1: Fitxes incloses al Contracte programa 2019 

Consell Comarcal de Noguera 
 

El Contracte programa incorpora les següents fitxes: 
  

Fitxa 01 Ajuts d'urgències socials 
Fitxa 01 Ajuts d'urgències socials - Pobresa energètica 
Fitxa 01 Professionals equips bàsics (TS, ES i Adm.) 
Fitxa 01 SAD dependència 
Fitxa 01 SAD Social 
Fitxa 02.1 SIS Servei d'atenció diürna 
Fitxa 02.1.1 SIS Servei d'atenció diürna estiu 
Fitxa 02.2 SIS Serveis socioeducatius davant de situacions de risc 
Fitxa 06 Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de  
  violència i per als seus fills i filles 
Fitxa 07.1 Migracions i ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE 
Fitxa 07.2  Migracions i ciutadania: Activitats de cohesió social altres programes i accions. 
Fitxa 08 Programa d'inclusió socials 
Fitxa 09 Servei de transport adaptat 
Fitxa 21 Programes d'atenció social a persones amb drogodependències 
Fitxa 29.1 Acció comunitària - Programa de desenvolupament comunitari 
Fitxa 30.1 Atenció al poble gitano - Programa de mediació sociocultural 
Fitxa 35 Actuacions en matèria d'accessibilitat 
Fitxa 36.2 Promoció d’activitats de foment, reconeixement i suport de l’associacionisme i 

voluntariat. 
Fitxa 37 Plans i mesures d’igualtat en el treball 
Fitxa 38 Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI 
Fitxa 41 Servei comarcal de Joventut 
Fitxa 42 Oficines joves de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil 
Fitxa 43 Plans locals i comarcals de Joventut 
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Addicionalment, també s'inclouen les següents fitxes sense dotació econòmica: 
 

-Fitxa General Planificació i avaluació estratègica 
 

Aquesta addenda inclou només aquelles fitxes de nova incorporació o les que hi ha hagut 
algun canvi respecte al CP 2017 
 
Annex 2: Serveis inclosos 
 
(Per cada servei inclòs) 
 
Nom del servei: 
Definició del servei: 
Condicions de prestació de servei: 

• Professionals que el presten: 
• Hores de prestació al municipi: 
• Lloc de prestació: 
 

Finançament: 
• Cost del servei 
• Aportacions de cada part incloent les persones usuàries 

 
Annex 3: Justificació econòmica de les actuacions realitzades previstes en els plans 
locals de joventut (PLJ) o en el pla comarcal de joventut (PCJ). 
 
1. Respecte a les actuacions previstes en els PLJ o en el PCJ els ajuntaments hauran 
d’aportar un import econòmic mínim del 10% de l’aportació atorgada per la Direcció General 
de Joventut. 
 
2. A més, respecte a les actuacions previstes en els PLJ els ajuntaments hauran de justificar 
el 100% del pressupost presentat. En cas contrari, segons indicacions de la Direcció General 
de Joventut, l’any següent es minorarà el finançament de forma proporcional a la quantitat no 
justificada. 
 
3. Els ajuntaments beneficiaris hauran de presentar al Consell Comarcal la justificació 
econòmica que inclourà la documentació següent: 
 

• Memòria de les actuacions realitzades. 
• Certificat de la Intervenció de l’Ajuntament de la despesa derivada de les actuacions 

realitzades amb la relació de les corresponents factures. 
• Còpia autenticada de les factures incloses en la justificació. 

 
4. El termini de presentació de la justificació econòmica finalitzarà el dia 24 de gener de 2020 
perquè es pugui incloure en la justificació global de les actuacions del contracte programa que 
el Consell Comarcal ha de presentar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins 
al 31 de gener de 2020. 
 
5. Una vegada revisada i conformada la justificació presentada es procedirà per part del 
Consell Comarcal al pagament de l’aportació econòmica que correspongui a l’Ajuntament 
beneficiari.” 
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Segon.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal, tant àmpliament com en dret sigui 
necessari, per a la signatura d’aquest addenda i de qualsevol altre document que se’n pugui 
derivar per a l'efectivitat d'aquests acords. 
 
Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquest acord als ajuntaments de la comarca. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
15. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER 
REGULAR LES CONDICIONS PER LES QUALS EL CONSELL COMARCAL DE LA 
NOGUERA GESTIONARÀ TOTS ELS TRÀMITS D’AUTORITZACIONS I PERMISOS 
NECESSARIS PERQUÈ FGC IMPULSI I COORDINI ELS TREBALLS DE SENYALITZACIÓ 
I D’ORIENTACIÓ REFLECTITS EN EL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE LA RUTA 
DELS LLACS ALS TRAMS LLEIDA-BALAGUER . 
Expedient núm. 604/2019 
 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa seguidament a tractar el següent punt 
inicialment no inclòs en l’ordre del dia.  
 
La Presidenta dona la paraula al Sr. Carlos Garcia Gómez que presenta aquesta proposta.  
 
El Consell Comarcal de la Noguera, a proposta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
té interès en la senyalització un tram de la Ruta dels Llacs, tram Lleida-Balaguer. Per tal de 
poder realitzar aquesta actuació serà necessari amb caràcter previ la tramitació de permisos 
i autoritzacions corresponents dels titulars dels camins i carreteres locals de la Ruta dels Llacs 
del tram Lleida-Balaguer. 
 
FGC impulsarà i coordinarà els treballs de senyalització i orientació que consten al Projecte, i 
el Consell Comarcal de la Noguera, tramitarà les autoritzacions i permisos. 
 
Atesos l’informe de secretaria i l’informe de intervenció sobre els aspectes econòmics que 
comporta la subscripció del conveni, que consten a l’expedient, d’acord amb el que estableix 
l’article 14 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, es proposa al Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
Primer- Aprovar el conveni per regular les condicions per les quals el Consell Comarcal de la 
Noguera, gestionarà tots els tràmits d’autoritzacions i permisos necessaris perquè FGC 
impulsi i coordini els treballs de senyalització i d’orientació reflectits en el Projecte de 
senyalització de la Ruta dels Llacs als trams Lleida-Balaguer i Salàs de Pallars-La Pobla de 
Segur, en els termes següents: 
 
“CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA, PER REGULAR LA GESTIÓ DE TRÀMITS,  
AUTORITZACIONS I PERMISOS PER IMPULSAR I COORDINAR ELS TREBALLS DE 
SENYALITZACIÓ I D’ORIENTACIÓ REFLECTITS EN EL PROJECTE DE SENYALITZACIÓ 
DE LA RUTA DELS LLACS AL TRAM LLEIDA-BALAGUER. 
Balaguer, ..............de 2019 

R E U N I T S 
El Sr. Ricard Font i Hereu, amb DNI núm. 44004779Y, en qualitat de President de l'empresa 
pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, amb NIF núm. 
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........................, -d'ara en endavant FGC-, i que actua en el seu nom i representació, amb 
domicili a Barcelona,  Carrer Vergós núm. 44. 
La Sra. Concepció Cañadell i Salvia, amb DNI núm. 78087596C, en qualitat de presidenta, en 
funcions del CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA, amb NIF núm. P7500005I, –d’ara en 
endavant el CONSELL- i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Balaguer, 
Carrer d’Àngel Guimerà núm. 28. 
 

M A N I F E S T E N 

1. Que FGC és un ens públic, depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya que té com a objectiu entre d’altres el transport públic de 
persones per ferrocarril, contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya i al foment 
de la mobilitat en transport públic, així com augmentar la satisfacció dels seus clients. 

2. Que correspon al Consell Comarcal de la Noguera l’exercici de, entre d’altes, de les 
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la 
Generalitat, d’acord amb el que preveu l’article 25.c) 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.  

3. Que FGC gestionarà la senyalització derivada del Projecte de la Ruta dels Llacs als 
trams Lleida-Balaguer i Salàs de Pallars- La Pobla de Segur. En l’àmbit d’aquesta 
actuació és necessari que amb caràcter previ es tramitin els permisos i autoritzacions 
corresponents dels titulars dels camins i carreteres locals de la Ruta dels Llacs. 

4. Que, amb la finalitat de centralitzar aquests tràmits administratius, les parts consideren 
oportú i necessari que la gestió de les autoritzacions i permisos que s’han de tramitar 
amb caràcter previ als treballs de senyalització derivats del Projecte de la Ruta dels 
Llacs, es gestioni a través del CONSELL. 

5. Que, per tal de regular les condicions relatives a la col·laboració derivada del projecte 
indicat, reconeixent-se recíprocament les parts plena capacitat jurídica per celebrar el 
present conveni, concreten el seu atorgament, conforme els següents 

ACORDS 
PRIMER.- OBJECTE 
És objecte del present conveni regular les condicions per les quals el CONSELL gestionarà 
tots els tràmits d’autoritzacions i permisos necessaris perquè FGC impulsi i coordini els treballs 
de senyalització i d’orientació en tots els camins i carreteres locals afectats pel Projecte de 
senyalització de la Ruta dels Llacs en el tram Lleida – Balaguer. 
SEGON.-  APORTACIONS  
La col·laboració de les parts en aquest projecte es concreta en les següents aportacions: 
Per part d’FGC 

• Projecte de senyalització del la Ruta del Llacs als tram Lleida – Balaguer i Salàs de 
Pallars – La Pobla de Segur. 

• Cost de la fabricació i  instal·lació de la senyalització reflectida en el Projecte. 
Per Part del CONSELL 

• Tramitació de les corresponents autoritzacions amb els diferent titulars dels 
camins de l’àmbit de la seva comarca per a la instal·lació a FGC de la senyalització 
reflectides en l’acord primer i segons el llistat de titularitats que s’annexa al present 
conveni com a annex I. 

• A la finalització de la instal·lació de la senyalització tramitar el lliurament de 
l’esmentada instal·lació als diferents titulars per tal que es facin càrrec de la seva 
gestió i manteniment.   
TERCER.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
El present conveni s’executarà d’acord amb les següents fases:  

1) Sol·licitud de FGC de les autoritzacions al CONSELL. 
2) Tramitació de les autoritzacions per part del CONSELL. 
3) Comunicació, per part del CONSELL a FGC, de l’obtenció de les 
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autoritzacions pertinents. Un cop es disposin de totes les autoritzacions, 
FGC iniciarà els tràmits per endegar la licitació, adjudicació i contractació 
per a la fabricació i instal·lació de la senyalització. 

QUART - VIGÈNCIA 
Aquest Conveni produirà efectes a partir de la data de la seva signatura i finalitzarà en la data 
de signatura de l’acta de recepció, relativa als treballs de senyalització. 
FGC notificarà al CONSELL aquesta acta, als efectes de poder donar per finalitzada la 
vigència del conveni. 
CINQUÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
S’estableix una comissió de seguiment del Conveni que estarà constituïda pels membres que 
cada una de les parts designi, que vetllarà pel desenvolupament i consecució dels fins 
establerts en el present document, resolent els dubtes que es puguin plantejar durant la seva 
execució. La comissió és reunirà tantes vegades com sigui convenient i a requeriment de 
qualsevol de les parts.  
Als efectes de mantenir una comunicació constant, i pels moments en que la  comissió no 
estigui operativa, FGC i el CONSELL nomenaran respectivament d’entre els membres de la 
comissió, un director de projecte o responsable d’execució, que serà l’únic l’interlocutor amb 
l’altre part.  
SISÈ.- SECRET PROFESSIONAL 
FGC i el CONSELL, així com els col·laboradors de cadascun, estan obligats al deure de secret 
professional, en relació a la informació o les dades de caràcter personal que en ocasió de la 
realització del conveni coneguin, la qual es considera confidencial. Així mateix, estaran 
obligats a complir la normativa en vigor en matèria de protecció de dades de caràcter personal, 
en el cas de que derivat d’aquest conveni, hi hagi tractament de dades d’aquest tipus.  
SETÈ.-CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 Seran causes de resolució del conveni, les següents: 

a) La finalització de la seva vigència. 
b) El mutu acord entre FGC i el Consell, en el cas de forma anticipada i abans de 

la finalització de la seva vigència s’hagi de resoldre el conveni. 
c) L’incompliment de les obligacions essencials, que donarà lloc a la resolució del 

conveni per la part perjudicada, en aquest sentit, es consideren obligacions 
essencials del CONSELL la gestió i tramitació de les autoritzacions i permisos 
indicats, així com l’incompliment dels treballs de senyalització . 

d) Per impossibilitat material de portar la col·laboració endavant, en els termes, 
condicions i qualitats establerts al conveni. 

e) Les causes assenyalades en la normativa vigent. 
VUITÈ.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ  
Aquest conveni té caràcter administratiu. La seva interpretació i aplicació es regirà per les 
seves condicions i, en allò no establert, per la normativa administrativa que sigui d’aplicació. 
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present  conveni les 
parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.  
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en la ciutat i en la data indicades 
a l'encapçalament.  
 
Consell Comarcal de la Noguera   FGC 
La Presidenta, en funcions    El President      
Annex I 
EIX TERME MUNICIPAL COMARCA NOM  LONGITUD KM INICI  KM FINAL TITULAR 

1 Térmens  La Noguera Avinguda Canal 600 19000 19600 Ajuntament de Térmens 

1 Térmens  La Noguera Carrer de Lleida 1100 19600 20700 Ajuntament de Térmens 

1 Térmens  La Noguera Carrer de la Sucrera 690 20700 21390 Ajuntament de Térmens 

1 Térmens  La Noguera Pont de la Sucrera 120 21390 21510 Ajuntament de Térmens 

1 Menàrguens  La Noguera Carretera de Térmens a Menàrguens 840 21510 22350 Ajuntament de Menàrguens 



 

Acta del Ple ordinari 3/2019 del dia 6 de juny de 2019   37/37 

1 Menàrguens  La Noguera Camí del Braçal de Lleida 1400 22350 23750 Ajuntament de Menàrguens 

1 Menàrguens  La Noguera Camí dels Sots 400 23750 24150 Ajuntament de Balaguer 

1 Balaguer La Noguera Camí de l'Horta d'Avall 3865 24150 28015 Ajuntament de Balaguer 

1 Balaguer La Noguera Carretera de les Franqueses 635 28015 28650 Ajuntament de Balaguer 

1 Balaguer La Noguera Camí de la Primera Marrada 3500 28650 32150 Ajuntament de Balaguer 

1 Balaguer La Noguera C-12F 350 32150 32500 Ajuntament de Balaguer 

1 Balaguer La Noguera Avinguda de Francesc Macià 350 32500 32850 Ajuntament de Balaguer 

1 Balaguer La Noguera Carrer del Portalet 180 32850 33030 Ajuntament de Balaguer 

1 Balaguer La Noguera Pont nou 70 33030 33100 Ajuntament de Balaguer 

1 Balaguer La Noguera Passeig de l'estació  714 33100 33814 Ajuntament de Balaguer 

 
Segon.- Designar el Sr. Joan Eroles Viles, tècnic del Consell Comarcal, com a membre de la 
Comissió de Seguiment. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, Ajuntament de Térmens i 
Ajuntament de  Balaguer,  als efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura d’aquest conveni i de 
qualsevol altra documentació necessària per a l’execució d’aquest acord.  
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 5 de juny de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
16. INFORME SOBRE DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
S’informa als assistents dels decrets de Presidència dictats entre el 15 d’abril de 2019 (núm. 
147/2019) i el 29 de maig de 2019 (núm. 221/2019) i les resolucions de Gerència dictades entre 
el 30 d’abril de 2019 (núm. 26/2019) i el 28 de maig de 2019 (núm. 42/2019). 
 
 
17. PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen.  
 
 
La senyora Presidenta aixeca la sessió de la qual com a Secretari estenc aquesta acta i en dono 
fe. 
 
 


