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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 9/2019 
Caràcter: ordinària  
Data: 03-10-2019 
Horari: de 20.00 a 20.20 hores 
Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal 
 
 
Hi assisteixen: 
 
- President:  
- Miquel Plensa Martínez     ERC-AM 
 
- Vicepresidenta primera:  
- Anna Maria Calvís Munsó    ERC-AM 
 

- Vicepresident segon:  
- Xavier Terré Boliart   ERC-AM 
 

- Vicepresidenta tercera: 
- Ester Guarné Tanyà    ERC-AM 
 
-Consellers/es: 
- Lidia Ber Salmons    ERC-AM 
- Maria Cusola Aumedes   ERC-AM 
- Jaume Montfort Samà    ERC-AM 
- Isabel Planas Aguilar    ERC-AM 
- Eugènia Puig-Gròs Clua   ERC-AM 
- Toni Sala Blanch     ERC-AM 
- Mireia Burgués Novau    JuntsxCat 
- Jaume Castellà Secanell    JuntsxCat 
- Xavier Castellana Benseny   JuntsxCat 
- Guifré Ricart Real    JuntsxCat 
- Maricel Segú Peralba   JuntsxCat 
- Josep Tàpies Ticó    JuntsxCat 
- Josep Torres Flores    JuntsxCat 
- Sonia Valero Dencas   JuntsxCat 
 
- Secretari:   

- Carles Profitós Lapedra 
 
- Interventora:  

- Carme Bendicho Porta  
 
- Gerent:  

- Jordi Oronich Ruiz  
 
 
No hi assisteixen:  
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-Consellers/es: 
 
- Jordi Manzaneque Castet    Candidatura de Progrés 

 
 

Ordre del dia inclòs en la convocatòria: 
 
A) Part resolutiva. 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
2. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 331/2019 DE 13-09-2019 

D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ACSER, SCCL, PER A LA 
FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL. Expedient 1307/2019. 

3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 346/2019 DE 24-09-2019 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  AMB ACSER, SCCL, PER A LA 
FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL DE  JAQUELINE LUNA DE 
ARRUDA. Expedient 1387/2019. 

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 345/2019 DE 24-09-2019 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ 
BANCÀRIA «LA CAIXA» I EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA PER 
AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTIVITATS DE 
CARÀCTER SOCIAL. Expedient 1352/2019 

5. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UNA ALTRA ACTIVITAT 
EN EL SECTOR PRIVAT SOL·LICITADA PER  UNA TREBALLADORA DEL CONSELL 
COMARCAL. Expedient 1407/2019. 

6. APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE DOS TÈCNICS 
DINAMITZADORS PER PART DEL CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA-
SEGRIÀ NORD. Expedient 1391/2019. 

7. APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE DOS TÈCNICS 
DINAMITZADORS PER PART DEL CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA-
SEGRIÀ NORD. Expedient 1392/2019. 

8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE 
PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2020. Expedient 1246/2019. 

9. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: APROVACIÓ INICIAL DE LA DECLARACIÓ COM A BÉ 
CULTURAL D'INTERÈS LOCAL EL “TURÓ DEL CALVARI” DEL TERME MUNICIPAL DE 
MONTGAI. Expedient 1193/2019. 

10. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: APROVACIÓ INICIAL DE LA DECLARACIÓ COM A BÉ 
CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DE «L’EDIFICI DE CAL FUSTER» DE SANTA MARIA 
DE MEIÀ. Expedient 1110/2019. 

11. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA-SEGRIÀ NORD I EL CONSELL 
COMARCAL DE LA NOGUERA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC 
TERRITORI DE VALOR: “POSAR EN VALOR ELS RECURSOS DEL TERRITORI COM 
A DINAMITZADORS DEL TURISME FAMILIAR 2020” EN EL MARC DEL PROGRAMA 
DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (OPERACIÓ 19.03.01). 
Expedient núm. 565/2019 

12. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA NOGUERA, EXERCICI 2018. Expedient 80/2019. 
 

B) Activitat de control. 
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13. INFORME SOBRE DECRETS DE PRESIDÈNCIA.  
14. INFORME SOBRE RESOLUCIONS DE GERÈNCIA. 

 
C) Precs i preguntes. 
 
 

 
Desenvolupament de la sessió: 

 
A) PART RESOLUTIVA.  
 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’acta de la sessió ordinària d’1 d’agost 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’aproven per unanimitat en els seus 
propis termes. 
 
 
2. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 331/2019 DE 13-09-2019 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ACSER, SCCL, PER A LA 
FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL  
 
El senyor President dona la paraula a la senyora Maria Cusola Aumedes 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. 331/2019 
 
Assumpte: Conveni de col·laboració amb ACSER, SCCL, per a la formació pràctica en 
centres de treball de .../... 
Expedient núm. 1307/2019 
 

El centre de formació ACSER, SCCL, i el Consell Comarcal de la Noguera tenen la voluntat 
de signar un conveni de col·laboració per a la formació pràctica d'un alumne d'aquest centre, 
sense que la realització de les pràctiques impliqui l'existència de relació laboral entre 
l'alumne i el Consell Comarcal, ni comporti cap tipus de despesa per al Consell Comarcal. 
 
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 el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i el 
centre de formació ACSER, SCCL, per a la formació pràctica en centres de treball, amb les 
característiques següents: 
 
-Alumna: .../... 
-Certificat de professionalitat/altres especialitats formatives: Activitats de gestió 
administrativa  (ADGG0308). 
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-Durada: 84 hores. 
-Període: des del 17/09/2019 fins al 04/10/2019. 
-Horari: de 9:00 a 15:00 hores. 
-Codi acció formativa: 18/FOAP/413/0155461/003. 
 
Segon.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura d'aquest conveni i 
de qualsevol altra documentació que se'm derivi. 
 
Tercer.- Sotmetre al Ple del Consell aquest Decret per a la seva ratificació en la propera 
sessió ordinària que se celebri.» 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 346/2019 DE 24-09-2019 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  AMB ACSER, SCCL, PER A LA 
FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL  
 
El senyor President dona la paraula a la senyora Maria Cusola Aumedes que presenta aquesta 
proposta.  
 
Se sotmet a la consideració del Ple per a la seva ratificació, del següent Decret de 
Presidència:  
 

«DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 346/2019 
 
Assumpte: Conveni de col·laboració amb ACSER, SCCL, per a la formació pràctica en 
centres de treball de  .../... 
Expedient núm. 1387/2019 
 

El centre de formació ACSER, SCCL, i el Consell Comarcal de la Noguera tenen la voluntat 
de signar un conveni de col·laboració per a la formació pràctica d'un alumne d'aquest centre, 
sense que la realització de les pràctiques impliqui l'existència de relació laboral entre 
l'alumne i el Consell Comarcal, ni comporti cap tipus de despesa per al Consell Comarcal. 
 
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 el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i el 
centre de formació ACSER, SCCL, per a la formació pràctica en centres de treball, amb les 
característiques següents: 
 
-Alumna: .../... 
-Certificat de professionalitat/altres especialitats formatives: Activitats de gestió 
administrativa  (ADGG0308). 
-Durada: 80 hores. 
-Període: des del 04/10/2019 fins al 25/10/2019. 
-Horari: de 9:15 a  14:15 hores.  
-Codi acció formativa: 18/FOAP/413/0155461/003. 
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Segon.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura d'aquest conveni i 
de qualsevol altra documentació que se'm derivi. 
 
Tercer.- Sotmetre al Ple del Consell aquest Decret per a la seva ratificació en la propera 
sessió ordinària que se celebri.» 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 345/2019 DE 24-09-2019 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA 
«LA CAIXA» I EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA PER AFAVORIR EL 
DESENVOLUPAMENT DE LES DIVERSES ACTIVITATS DE CARÀCTER SOCIAL  
 
El senyor President dona la paraula a la senyora Anna Maria Calvís Munsó que presenta 
aquesta proposta.  
 
Se sotmet a la consideració del Ple per a la seva ratificació, del següent Decret de 
Presidència:  
 
«DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 345/2019 
 
Assumpte: aprovació de conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària «La 
Caixa» i el Consell Comarcal de la Noguera per afavorir el desenvolupament de les 
diverses activitats de caràcter social.  
Expedient núm. 1352/2019 
 
La Fundació Bancària “la Caixa” contempla entre els seus objectius la realització d’obres 
benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les 
diferents necessitats de la societat. 
 
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” és construir una societat millor i més justa, 
donant més oportunitats a les persones que més ho necessiten.  
 
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, de foment de la recerca i 
el coneixement, culturals i educatius amb una vocació transformadora.  
 
El Consell Comarcal de la Noguera gestiona els Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària a 
la comarca de la Noguera d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de serveis socials dins l’àmbit comarcal, i el Contracte Programa en matèria de 
serveis socials per al període 2016/2019 formalitzat amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, per fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del conjunt de la 
població.  
  
És voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la 
realització dels projectes següents: 
 

• Projecte Àgape, aliments solidaris de la Noguera. Banc d’aliments d’àmbit comarcal, 
per poder cobrir la despesa pel manteniment del local i compra d’aliments per aquest 
any 2019. 

• Pis d’atenció a dones en situació de violència de gènere i els seus fills. Adequació 
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d’un pis, com a recurs de pas, per a dones que han estat víctimes de violència de 
gènere i el fills i/o filles. 

• Trobada de Gent Gran. Desenvolupar tallers i/o activitats adreçades a aquest 
col·lectiu. 

 
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 el conveni de col·laboració entre la Fundació Bancària “la Caixa” i el 
Consell Comarcal de la Noguera per afavorir el desenvolupament de diverses activitats de 
caràcter social, en els termes següents: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” I EL 
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA PER AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DE 
LES DIVERSES ACTIVITATS DE CARÀCTER SOCIAL   
Balaguer, el  dia 1 d’octubre de 2019 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Jaume Masana Ribalta,  Director Territorial Catalunya de CaixaBank,  en 
nom i representació de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la 
Caixa” (en endavant, Fundació Bancària “la Caixa”), entitat domiciliada a Palma (Illes Balears), 
Plaça Weyler, 3, codi  postal 07001, i amb NIF núm. G-58899998. 
Així mateix, compareix el sr. Josep Galve Badia, Director de Banca d’Institucions de CaixaBank. 
 
De l’altra, el Sr. Miquel Plensa Martínez, amb NIF núm. 47675933-S, actuant en nom i 
representació del Consell Comarcal de la Noguera (en endavant, l’Entitat), com a President, 
proclamat pel Ple del Consell en sessió extraordinària constitutiva del 8 de juliol de 2019, entitat 
domiciliada al carrer Àngel Guimerà, 28 de Balaguer, i amb NIF núm. P-7500005-I. 
  
Les parts es reconeixen mútua i recíprocament, en la condició en què actuen, la capacitat legal 
suficient per a subscriure aquest Conveni i a aquests efectes, 
MANIFESTEN 
 
I.- Que la Fundació Bancària “la Caixa”, contempla entre els seus objectius la realització 
d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les 
diferents necessitats de la societat.  
 
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” és construir una societat millor i més justa, 
donant més oportunitats a les persones que més ho necessiten.    
 
La Fundació Bancària “la Caixa” desenvolupa programes socials, de foment de la recerca i 
el coneixement, culturals i educatius amb una vocació transformadora. 
II.- Que el Consell Comarcal de la Noguera gestiona els Serveis Socials Bàsics d’Atenció 
Primària a la comarca de la Noguera, d’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, dins l’àmbit comarcal, i el Contracte Programa en 
matèria de serveis socials per al període 2016/2019 formalitzat amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, per fer efectiva la justícia social i promoure el benestar del 
conjunt de la població. 
III.- Que és voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la 
realització dels projectes següents: 

• Projecte Àgape, aliments solidaris de la Noguera. Banc d’aliments d’àmbit comarcal, 
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per poder cobrir la despesa pel manteniment del local i la compra d’aliments per 
aquest any 2019. 

• Pis d’atenció a dones en situació de violència de gènere i els seus fills. Adequació 
d’un pis, com a recurs de pas, per a dones que han estat víctimes de violència de 
gènere i els seus fills i/o filles.  

• Trobada de Gent Gran. Desenvolupar tallers i/o activitats adreçades a aquest 
col·lectiu.  

De conformitat amb les anteriors manifestacions i d’acord amb la representació que ostenten, 
les parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regeix pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
El present Conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre la Fundació 
Bancària “la Caixa” i el Consell Comarcal de la Noguera per afavorir el desenvolupament de 
les diverses activitats de caràcter social que aquest últim du a terme en el desenvolupament 
de les competències que té atribuïdes en matèria de serveis socials. 
 
Segon. Compromisos de l’Entitat 
 
El Consell Comarcal de la Noguera ha de destinar íntegrament l’import de l’aportació 
econòmica de la Fundació Bancària “la Caixa”, a la realització de les activitats objecte de la 
col·laboració. 
 
Així mateix, ha d’aportar tots els recursos humans i materials necessaris per dur a terme el 
programa objecte d’aquest conveni i és l’únic responsable de l’acció.  
 
A la finalització del mateix, ha de presentar a la Fundació Bancària “la Caixa”, a través del 
seu representant en la Comissió de Seguiment, un informe explicatiu de l'aplicació dels fons 
percebuts, com també dels resultats aconseguits.  
 
Tercer. Compromisos de la Fundació Bancària “la Caixa” 
 
Per al compliment de les finalitats expressades en el pacte anterior, la Fundació Bancària “la 
Caixa” es compromet a fer una aportació en favor del Consell Comarcal de la Noguera, de la 
quantitat de 15.000€ (quinze mil euros, impostos inclosos, si s’escau), que es farà efectiva 
mitjançant transferència al compte bancari de CaixaBank núm. ES67 2100 0012 2702 0068 
9284 obert a nom del Consell Comarcal de la Noguera, un cop presentat un document de 
sol·licitud de pagament. 
 
Quart. Comissió de Seguiment 
Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, es podrà constituir una comissió 
paritària mixta de seguiment, integrada per representants de cadascuna de les parts 
signants, que establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament. A aquesta 
comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents: 
 

• Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin 
sorgir en la seva implementació. 

• Avaluar l’acompliment dels objectius.  

• Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació 
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econòmica efectuada per la Fundació Bancària “la Caixa”  

• Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la difusió. 

• Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració. 
 
I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les parts 
estimin convenients. 
 
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les 
funcions que l’hi són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns. Sense perjudici 
de l’anterior, la Comissió es podrà reunir, a requeriment de qualsevol de les parts, per tractar 
d’aquells assumptes que per la seva urgència o especificitat no es puguin ajornar fins a la 
propera reunió periòdica.  
 
Els membres de la Comissió han de donar compte del resultat de la seva gestió a les seves 
institucions respectives. 
 
Cinquè. Tractament de dades de caràcter personal 
 
5.1. Les dades personals incloses en aquest conveni seran tractades per l’altra part amb la 
finalitat de gestionar la relació de col·laboració, essent la base del tractament el compliment 
de l’esmentada relació i es conservaran durant tot el temps en què aquesta subsisteixi i 
inclús després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la mateixa. 
Finalitzats aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades o, alternativament, 
anonimitzades. Els intervinents es donen per informats del següent: 
 
Els respectius Responsables del tractament de dades de caràcter personal, són les parts 
signants i les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) o del responsable 
de seguretat de cadascuna d’elles són les següents: 

• Dades del delegat de protecció de dades de Fundació Bancària “la Caixa”: E-mail: 
dpd@fundacionlacaixa.org; Adreça postal: Avinguda Diagonal 621 – 629, 08028 
Barcelona. 

• Dades del delegat de protecció de dades del Consell Comarcal de la Noguera: E-mail: 
dpd@ccnoguera.cat; Adreça postal: la indicada a l’encapçalament. 

 
Les dades personals dels intervinents no seran cedides a terceres entitats, ni tampoc seran 
objecte de decisions automatitzades. 
En el cas que les parts precisessin contractar els serveis de proveïdors ubicats en països 
que no disposen de normativa equivalent a l'europea per al tractament de les seves dades, 
aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la 
normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per 
preservar la seva privacitat. Per a més informació, es pot contactar amb els delegats de 
protecció de dades, o, en el seu cas, el responsable de seguretat, per mitjà de les adreces 
indicades. 
Tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la 
seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, sol·licitar l'oposició o limitació del 
tractament de les mateixes o sol·licitar la seva portabilitat, enviant un missatge al delegat de 
protecció de dades o responsable de seguretat, segons correspongui, a les adreces 
indicades. 
Si consideren que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa, poden 
presentar una reclamació al delegat de protecció de dades o, en el seu cas, al responsable 
de seguretat, segons correspongui; o davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
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5.2. Queda expressament convingut que totes les dades o informació que l’Entitat comuniqui 
a la Fundació Bancària "la Caixa" en relació amb el projecte o programa que és objecte 
d’aquest Conveni seran dades dissociades, és a dir, aquelles que no permeten la 
identificació de persona física alguna i, per tant, estaran excloses de l’aplicació de la 
normativa de protecció de dades. En particular, mantindrà informada la Fundació Bancaria 
“la Caixa” de l’evolució del projecte mitjançant dades de caràcter quantitatiu, numèric i/o 
percentual.  
 
L’entitat no tindrà accés ni tractarà dades de caràcter personal del que sigui responsable 
Fundació Bancaria “la Caixa”, durant el desenvolupament del present Conveni. En el supòsit 
que, durant la vigència del present Conveni, tingués accés a alguna dada de caràcter 
personal de que sigui responsable Fundació Bancària “la Caixa”, haurà de comunicar-ho 
immediatament a aquesta, aplicant les mesures de seguretat oportunes i procedint ambdues 
parts a adoptar les mesures i accions que fossin necessàries de conformitat amb la 
normativa en matèria de protecció de dades. 
 
5.3. L’Entitat declara que complirà, sota la seva única i total responsabilitat, amb totes les 
obligacions que li siguin exigibles en aplicació de la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal. Així mateix, es compromet a aplicar les mesures de seguretat necessàries, 
mantenint indemne la Fundació Bancària “la Caixa” de qualssevol indemnitzacions i/o 
sancions reclamades per qualsevol tercer, incloses les autoritats i organismes competents. 
 
Sisè. Difusió 
 
Un cop ho hagi consensuat amb la Fundació Bancària “la Caixa”, l’Entitat es compromet a 
difondre la seva col·laboració en els documents i actes de difusió de les activitats que es 
duguin a terme amb càrrec a la dotació efectuada per aquesta, i en la seva memòria anual. 
La Fundació Bancària “la Caixa” haurà d’aprovar prèviament, si escau, la utilització de la 
seva imatge corporativa i l’ús dels seus signes distintius, com també l’abast de la seva 
possible participació en actes o activitats de caràcter públic.  
 
Per la seva banda, la Fundació Bancària “la Caixa” pot fer la difusió que estimi convenient 
de la col·laboració que es regula mitjançant aquest conveni, després d’haver obtingut 
l’aprovació de l’Entitat pel que fa a l’ús de la seva imatge corporativa i dels seus signes 
distintius. 
 
Setè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una durada des de la data de la seva signatura fins  el 31-12-2019. 
 
Vuitè. Causes de resolució anticipada 
 
Són causes de resolució anticipada d’aquest conveni:  
 

• L’incompliment de qualsevol de les seves clàusules per alguna de les parts. 

• L’acord mutu de les parts. 

• La denúncia de qualsevol de les parts. 

• L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que n’impedeixin el seu 
compliment.  

 
En cas que es produís la resolució anticipada d’aquest conveni, no es lliuraran les quantitats 
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convingudes a partir de la data de la resolució. En el supòsit de resolució anticipada per 
causes imputables a l’Entitat, aquesta haurà de retornar les quantitats lliurades que no 
s’hagin destinat a les finalitats del conveni. 
 
Novè. Cessió 
 
Aquest conveni és personal entre les parts i no podrà ser cedit, totalment o parcialment, per 
cap d’aquestes sense el consentiment per escrit de l’altra part. 
 
Desè. Llei aplicable i submissió 
 
Aquest conveni s’interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. En particular, té 
naturalesa de conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general a l’empara 
de l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i incentius fiscals al mecenatge. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes que es puguin derivar d’aquest conveni s’han de resoldre entre les parts, esgotant 
totes les formes possibles de conciliació per tal d’arribar a un acord amistós extrajudicial. Si 
no fos possible, els òrgans jurisdiccionals competents de la ciutat de Barcelona seran 
competents per a conèixer les qüestions litigioses, renunciant les parts de forma expressa al 
seu propi fur si fos un altre. 
 
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament. 
 

Pel Consell Comarcal de la 
Noguera 

 Per la Fundació Bancària “la Caixa” 

Sr. Miquel Plensa Martínez 
President 

 Sr. Jaume Masana Ribalta 
Director Territorial Catalunya de CaixaBank  
 
Sr. Josep Galve Badia 
Director de Banca d’Institucions de CaixaBank” 

 
Segon.- Facultar a la Presidència del Consell Comarcal per a la signatura d’aquest conveni i 
de qualsevol altra documentació que se’n derivi. 
 
Tercer.- Donar compte d'aquest Decret a la Intervenció comarcal als efectes oportuns 
 
Quart.- Sotmetre aquest decret 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 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
5. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UNA ALTRA ACTIVITAT 
EN EL SECTOR PRIVAT SOL·LICITADA PER  UNA TREBALLADORA DEL CONSELL 
COMARCAL 
 
El senyor President dona la paraula al senyor Jaume Montfort Samà que presenta aquesta 
proposta.  
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Vist que la senyora Anna Paüls Camarasa, personal laboral temporal del Consell Comarcal 
de la Noguera que presta serveis com a tècnica de turisme, ha presentat una sol·licitud 
d’autorització de compatibilitat amb l’exercici d’una segona activitat privada per compte propi 
com a professora de ioga, amb una dedicació setmanal màxima d’11 hores. 
 
Atès que, tal com manifesta la interessada, aquesta activitat es desenvoluparà fora de la 
jornada laboral del Consell Comarcal de la Noguera, amb una dedicació inferior al 50% 
d’aquesta jornada, i que s'enquadra en els supòsits de segon lloc de treball o activitat en el 
sector privat  que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, permet compatibilitzar. 
 
Atès que, d’acord amb els articles 333.a) i 344 del Decret 214/1990 correspon al Ple de la 
Corporació adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat del 
seu personal, d’ofici o a instància de part interessada. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a la Sra. .../..., personal laboral temporal del Consell Comarcal de la 
Noguera que presta serveis com a tècnica de turisme, la compatibilitat amb l’exercici d’una 
segona activitat privada per compte propi com a professora de ioga, exercida fora de la seva 
jornada laboral, en les condicions següents: 
1. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 
• Si aquesta activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 
o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 
• Si la dedicació horària d’aquesta activitat pública coincidís amb la seva jornada 
laboral al Consell Comarcal. 
2. L’autoritzada està obligada a posar en coneixement del Consell Comarcal qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat privada declarada. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la interessada . 

 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
6. APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA PER PART DEL CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL 
NOGUERA-SEGRIÀ NORD 
EXPEDIENT NÚM. 1391/2019 
 
El senyor President dona la paraula a la senyora Esther Guarné Tanyà que presenta aquesta 
proposta.  
 
Ates l’encàrrec realitzat en el conveni entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació com a organisme pagador, i el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià-
Nord, per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu LEADER en el marc del 
programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020; es necessita disposar d’un 
tècnic de promoció econòmica per complir amb els compromisos adquirits en el conveni.  
 
Atès que, segons informa la Gerència del Consorci, no és possible comptar amb personal 
procedent de les Administracions membres del Consorci per a cobrir aquest lloc de treball 
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d’un tècnic de promoció econòmica, degut a la singularitat de les funcions que haurà de 
desenvolupar i que, d’acord amb el que preveu l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 de 
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià 
Nord ha sol·licitat al Consell Comarcal de la Noguera, com a Administració a la que està 
adscrita el Consorci, que autoritzi la contractació directa d’un tècnic de promoció econòmica, 
per part el Consorci, amb les funcions esmentades. 
 
Per tot l'exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Autoritzar la contractació directa per part del Consorci Grup d'Acció Local Noguera-
Segrià Nord d’un tècnic de promoció econòmica per complir amb els compromisos adquirits 
en el conveni, entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el 
Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià-Nord, per a l’aplicació del desenvolupament 
local participatiu LEADER en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
7. APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE DOS TÈCNICS 
DINAMITZADORS PER PART DEL CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA-
SEGRIÀ NORD 
EXPEDIENT NÚM. 1392/2019 
 
El senyor President dona la paraula a la senyora Esther Guarné Tanyà que presenta aquesta 
proposta.  
 
Ateses les resolucions del Director General de Desenvolupament Rural de concessió dels 
projectes de cooperació «Territori i Talent», «Territori Resilient», i «Territori Intel.ligent» i del 
Projecte Estratègic «Territori de valor: posar en valor els recursos del territori com a 
dinamitzadors del turisme familiar 2020», de data 12 d’agost de 2019 respectivament, el 
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord necessita disposar de dos tècnics 
dinamitzadors per a les anualitats FEADER (1 de novembre 2019-31 d’octubre 2021) 2020-
2021, per tal de poder dur a terme les tasques d’execució dels projectes  «Territori i Talent», 
« Territori Resilient», «Territori Intel.ligent» i «Territori de valor: Posar en valor els recursos 
del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020» 
 
Atès que, segons informa la Gerència del Consorci, no és possible comptar amb personal 
procedent de les Administracions membres del Consorci per a cobrir aquests dos llocs de 
treball de tècnics dinamitzadors, en atenció a la singularitat de les funcions establertes per 
tal de desenvolupar els projectes «Territori i Talent», «Territori Resilient», «Territori 
Intel.ligent» i «Territori de valor: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors 
del turisme familiar 2020», i que, d'acord amb el que preveu l’article 121 de la Llei 40/2015, 
d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el Consorci Grup d'Acció Local Noguera-
Segrià Nord ha sol·licitat al Consell Comarcal de la Noguera, com a Administració a la que 
està adscrita el Consorci, que autoritzi la contractació directa d'aquests tècnics per part el 
Consorci, amb les funcions esmentades. 
 
Per tot l'exposat, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
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Primer.- Autoritzar la contractació directa per part del Consorci Grup d'Acció Local Noguera-
Segrià Nord de dos tècnics dinamitzadors per poder complementar l'equip tècnic del 
Consorci, per tal de poder dur a terme les tasques d’execució dels projectes «Territori i 
Talent», «Territori Resilient», «Territori Intel.ligent» i «Territori de valor: Posar en valor els 
recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020». 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE 
PREUS PÚBLICS PER A L’ANY 2020 
Núm. exp. 1246/2019 
 
El senyor President dona la paraula a la senyora Lidia Ber Salmons que presenta aquesta 
proposta.  
 
Es proposa aprovar la modificació d’algunes ordenances fiscals i de preus públics que han de 
regir per a l’any 2020 i següents. 
   

Vist l’informe de la Secretaria i la Intervenció comarcal que consta a l’expedient de modifica-
ció de l’ordenança. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents, les quals 
començaran a regir  des de l’1 de gener de 2020  i continuaran vigents mentre no se n’acordi 
modificació o derogació expressa : 
 
- Ordenança Fiscal núm. 1. Taxa per la prestació del servei de tractament i eliminació de 
residus sòlids urbans al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera. 
Es modifica es articles 5, 6  i 7 que queden redactats en els termes següents: 
 
“Article 5. Quota tributària 
Les quotes tributàries per la prestació del servei de tractament i eliminació dels residus sòlids 
urbans al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera són les que determinen les 
tarifes següents: 
 
I) Serveis periòdics: 
a) Abocament de residus municipals provinents dels Ajuntaments de la comarca: 37,00 € per 
tona dipositada al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera. 
b) Abocament de residus provinents de persones físiques, jurídiques o empreses establertes a 
la comarca: 63,76 € per tona dipositada al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera, 
o fracció. 
 
II) Serveis esporàdics o especials: 
a) Altres residus provinents dels Ajuntaments de la comarca: 63,76 € per tona dipositada al 
dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera. 
b) Abocament de residus provinents de persones físiques, jurídiques o empreses establertes a 
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la comarca: 117,88 € per tona dipositada al dipòsit controlat de residus municipals de la 
Noguera, o fracció. 
 
En els casos en què el tractament i eliminació dels residus necessiti uns treballs diferents als 
habituals, els costos d’aquests treballs van íntegrament a càrrec del productor dels esmentats 
residus. 
 
S’ha d’acreditar el pagament dels cànons que l’Agència de Residus de Catalunya imposi per 
dipòsit o abocament, en els casos en què sigui necessari. 
 
Article 6. Acreditació 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la realització 
del servei, que s’ha de considerar que s’ha iniciat, atesa la seva naturalesa, quan el servei 
comarcal de tractament i eliminació de residus sòlids urbans utilitzat pels contribuents 
subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 
 
Article 7. Normes de gestió 
Ajuntaments: Només poden gaudir d’aquest servei els Ajuntaments de la comarca de la 
Noguera que hagin signat el corresponent conveni de cooperació amb el Consell Comarcal 
per al tractament de residus al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera. 
La tarifa resultant, una vegada determinada en relació amb les tones de residus que cada 
Ajuntament hagi dipositat al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera, es cobra 
mensualment, per mes vençut dins del mes següent a l’abocament. 
 
2. Altres persones físiques, jurídiques i empreses: el productor o el posseïdor dels residus ha 
de formalitzar una sol·licitud davant del Consell Comarcal, la qual ha d’incloure una 
declaració completa i exhaustiva de les característiques, la periodicitat i la quantitat dels 
residus que es pretenen abocar. 
El servei tècnic competent en aquesta matèria ha d’emetre un informe tècnic vinculant 
respecte de les possibilitats de declarar aquests residus com a assimilables, de conformitat 
amb el que preveuen l’article 3.3.a) del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, i l’autorització ambiental de la 
instal·lació. Es pot sol·licitar al peticionari, si s’escau, les anàlisis i els documents que es 
creguin necessaris per identificar adequadament el residus que es pretenen dipositar. En 
l’informe s’hi han de donar les instruccions, el procediment i les condicions que s’han de 
complir per realitzar l’abocament. 
Un cop redactat aquest informe, correspon al gerent del Consell Comarcal autoritzar el 
dipòsit. 
Quan hi hagi una empresa a la comarca que valoritzi algun dels residus anteriorment 
autoritzats no s’admetrà l’entrada al dipòsit controlat de residus municipals de la Noguera 
d’aquests residus. 
La tarifa resultant, una vegada determinada en relació amb les tones o fraccions de residus 
que cada persona o empresa hagi realitzat, es cobra mensualment, per mes vençut, dins del 
mes següent a l’abocament.” 
 
- Ordenança Fiscal núm. 3. Taxa per la prestació de servei de deixalleria de la Noguera 
Es modifiquen els articles 4, 6 i 7 que queden redactats en els termes següents : 
 
“Article 4. Quota tributària 
Les quotes tributàries per la prestació del servei de deixalleria són les que determinen les 
tarifes següents: 
I) Servei de gestió i tractament de residus en les deixalleries comarcals: 
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La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei és de 3,35 € per habitant/any. Per a la 
fixació del nombre d’habitants es prendrà com a referència les últimes xifres oficials de població 
aprovades. Aquest import es prorratejarà segons el període real i efectiu de prestació del servei 
durant l’any. 
 
II) Servei de recollida i transport dels residus voluminosos a les deixalleries comarcals: 
II.a) La tarifa pels ajuntaments  que reben aquest servei és de 3,35 € per habitant/any. Per a la 
fixació del nombre d’habitants es prendrà com a referència les últimes xifres oficial de població 
aprovades. Aquest import es prorratejarà segons el període real i efectiu de prestació del servei 
durant l’any. En cas que un municipi només rebi aquest servei en alguns dels seus nuclis la 
tarifa s’aplicarà exclusivament sobre els habitants d’aquest nuclis. El pagament d’aquesta tarifa 
donarà dret a l’ajuntament que s’efectuïn en els nuclis del seu municipi les recollides previstes 
en l’article 7 d’aquesta ordenança mitjançant el sistema de dipòsit de caixes obertes per un 
període limitat o bé el sistema de recollida porta a porta que s’estableixen en el mateix article 7. 
 
II).b) La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei i als que, d’acord amb la seva 
sol·licitud, se’ls hi realitza una o més recollides extraordinàries addicionals a les previstes en 
l’article 7 d’aquesta ordenança és de 200,00 € per recollida. 
 
II.c) La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei i als que, d’acord amb la seva sol·licitud,  
se’ls instal·li en el seu municipi una o més caixes obertes fixes és de 1.300,00 € per caixa 
oberta fixa/any. Aquest import es prorratejarà segons el període real i efectiu de prestació del 
servei durant l'any. 
 
Article 6. Normes de gestió 
1. Només poden gaudir d’aquest servei els Ajuntaments de la comarca que hagin signat el 
corresponent Conveni de delegació de l’exercici de competències municipals amb el Consell 
Comarcal de la Noguera per a la gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport, de 
valorització, de deposició i tractament del rebuig dels residus municipals, de deixalleria i, si 
s’escau, de recollida d’objectes voluminosos 
 
2. Les tarifes regulades en els apartats I) i II.a), una vegada s’hagi determinat l’import anual 
corresponent a cada ajuntament en funció del nombre d’habitants i s’hagi comunicat als 
ajuntaments, s’han de liquidar per trimestres naturals vençuts dins del primer mes del trimestre 
següent. 
 
3. La tarifa regulada en l’apartat II.b), una vegada determinat el nombre de recollides 
extraordinàries realitzades per a cada ajuntament, s’ha de liquidar per trimestres naturals 
vençuts dins del primer mes del trimestre següent. 
 
4. La tarifa regulada en l’apartat II.c) s’ha de liquidar al mes següent de la instal·lació de la 
caixa de voluminosos. 
 
5. El sistema preferent per al cobrament de les quotes és el de domiciliació bancària llevat que 
l’ajuntament opti pel de transferència bancària. (prèvia acceptació de la sol·licitud) 
 
Article 7. Recollida dels residus voluminosos 
Sistema de recollida: 

Nuclis de 351 o més habitants: podran triar dipòsit de caixes obertes per un període limitat o 
recollida porta a porta. 

Nuclis de fins a 350 habitants: recollida porta a porta. 
Condicions del servei:  
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Els nuclis de la comarca només podran optar a un dels dos sistemes de recollida.  
El sistema seleccionat és per tot l’any natural. Si es vol canviar de sistema s’ha de 

comunicar al Consell Comarcal abans del mes d’octubre de l’any anterior. 
La duració del període de permanència de les caixes en un municipi és determinada pels 

Serveis Tècnics del Consell Comarcal, en funció de l’organització del servei i de la seva 
eficiència. 

La recollida porta a porta serà un cop al mes per tots els nuclis que ho seleccionin, prèvia 
sol·licitud.  

En cas de seleccionar dipòsit amb caixes obertes per un període limitat les freqüències 
màximes de recollida són:  

Nuclis de més de 5.000 habitants: 6 recollides al mes 
Nuclis entre 2.001 i 5.000 habitants: 30 recollides anuals 
Nuclis entre 1.201 i 2.000 habitants: 16 recollides anuals 
Nuclis entre 601 i 1.200 habitants: 12 recollides anuals 
Nuclis entre 401 i 600 habitants: 8 recollides anuals 
Nuclis de menys de 400 habitants: 6 recollides anuals 

Els municipis que decideixin conjuntament amb el Consell Comarcal proporcionar el servei 
de recollida de residus voluminosos amb els seus mitjans a algun dels seus nuclis o a la 
totalitat dels municipis, queden exempts de l’aplicació d’aquesta taxa, sempre que es 
pugui justificar la realització d’aquest servei.  

En funció de les necessitats del servei i previ informe dels Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal, es podran modificar les condicions establertes, sempre previ avis als 
Ajuntaments.” 

  

- Ordenança Fiscal núm. 4. Taxa per l’emissió d’informes per l’òrgan tècnic ambiental de 
la comarca de la Noguera 
Es modifiquen els articles 4 i 6 que queden redactats en els termes següents: 
 
“Article 4. Quota tributària 
Les quotes tributàries per la prestació d’aquest servei són les que determinen les tarifes 
següents: 
 

CONCEPTE TARIFA (euros) 

1. Expedients de noves activitats  

1.1. Informe de Verificació 36,00 

1.2. Informe integrat 315,00 

2. Expedients de modificació d'activitats  

2.1. Informe de Verificació 36,00 

2.2. Informe de substancialitat 189,00 

3. Expedients de control d'activitats  

3.1. Informe de Verificació 36,00 

3.2. Informe sobre controls inicials 158,00 

3.3. Informe sobre controls periòdics 110,00 

4. Serveis no relacionats als punts anteriors 36,00 € / Hora  

 
Article 6. Normes de gestió 
Les sol·licituds presentades pels ens locals de la comarca seran liquidades mensualment 
dins del mes següent a la prestació del servei d'acord amb les tarifes aprovades. El sistema 
preferent per al cobrament de les quotes és el de domiciliació bancària llevat que l’ens local 
opti pel de transferència bancària.” 
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- Ordenança Fiscal núm. 5. Taxa per la prestació del servei d’assistència de secretaria, 
d’intervenció i tresoreria als ens locals de la Comarca de la Noguera 
Es modifica el títol i els articles 1, 2, 3, 4, 6 i 8 que queden redactats en els termes següents: 
 
“Article 1. Fonament 
En ús de les facultats concedides per l’article 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el 
que es disposa en els articles 15 al 19 i l’article 20.1.B) del RDL 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal 
estableix la taxa per la prestació del servei d’assistència de secretaria, d’intervenció i 
tresoreria als ens locals de la comarca de la Noguera,  que es regirà per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que disposa l’article 132 de l’esmentat text refós. 
 
Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat de prestació del servei d’assistència de 
Secretaria, d’intervenció i tresoreria a les entitats locals, en alguna de les següents 
modalitats: 
 
Activitat pròpia de les funcions de secretaria, d’intervenció i tresoreria com a titulars en 

places exemptes o en aquelles entitats locals en que les funcions esmentades 
circumstancialment no es puguin atendre. 

 
Activitat puntual per situacions concretes esdevingudes per absència del titular de la plaça 

de Secretaria, d’intervenció i tresoreria o per necessitats d’assessorament o 
col·laboració in situ. 

 
2. Les activitats previstes al primer punt, i garantides per aquest servei d’assistència, són les 
relacionades amb l’exercici de les funcions públiques necessàries assenyalades a la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
 
Article 3. Acreditació 
La taxa s’acredita, i neix l’obligació de contribuir, una vegada prestat el servei pel funcionari. 
 
Article 4. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents els ens locals de la comarca que sol·licitin i rebin les 
prestacions del servei d’assistència de secretaria, d’intervenció i de tresoreria. 
 
Article 6. Base imposable i quota tributària 
La base imposable d’aquesta taxa està constituïda pel cost del servei prestat. 
La quota tributària d’aquest servei està constituïda per l’aplicació a les hores de dedicació 
pel preu de l’hora del servei prestat. 
El preu per hora del servei prestat es de 6,84 €/hora. 
 
Article 8. Ingrés de la taxa 
L’import de la taxa per la prestació del servei d’assistència de secretaria, d’intervenció i 
tresoreria s’haurà de fer efectiva en els terminis de pagament establerts a la Llei 58/2003, 
general tributària. 
L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació de rebuts en el compte del que és titular. 
Les despeses ocasionades per la domiciliació bancària, per la devolució de rebuts i/o altres 
despeses de cobrament del deute aniran a càrrec de l'usuari.” 
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- Ordenança Fiscal núm. 6. Taxa per la prestació del servei d'assistència tècnica en 
diversos àmbits a les entitats locals de la comarca de la Noguera 
Es modifica els articles 6 i 8 que queden redactats en els termes següents: 
 
“Article 6. Base imposable i quota tributària 
La base imposable d’aquesta taxa està constituïda pel cost del servei prestat. La quota 
tributària de cada servei està constituïda per l'aplicació de les unitats/base de càlcul i tarifes 
següents: 
 

SERVEI UNITAT/BASE CÀLCUL TARIFA (€) 

1. ARQUITECTURA I URBANISME   

1.1. Serveis en funcions de tècnic municipal prestats 
de forma presencial en les dependències de l'entitat 
local. 

Hora 26,00 

1.2. Informe de compatibilitat d'activitats amb el 
planejament urbanístic 

Informe 50,00 

1.3. Informe d'aprofitament urbanístic (cèdula 
urbanística) 

Informe 100,00 

1.4. Informe urbanístic d'obra amb projecte Informe 100,00 
1.5. Informe urbanístic d'obra sense projecte Informe 33,00 

1.6. Altres informes (reagrupament familiar, primera 
ocupació, ...) no relacionats que s'hagin d'emetre 
preceptivament per tècnics municipals. 

Informe 100,00 

1.7. Dictàmens (ruïna, ordre d'execució, ...) Dictamen 300,00 

1.8. Altres serveis i treballs d'arquitectura i urbanisme 
no relacionats que s'hagin de prestar preceptivament 
per tècnics municipals 

Hora 26,00 

2. ENGINYERIA   
2.1. Informe de llicència d'activitat innòcua Llei 
16/2015 

Informe 40,00 

2.2. Informe de llicència d'activitat en règim de 
comunicació (Llei 20/2009 i Llei 11/2009) 

Informe 76,00 

2.3. Informe de prevenció d’incendis en activitats de 
la Llei 3/2010 

Informe 141,00 

2.4. Informe de llicència d'activitat en règim de 
llicència municipal (Llei 11/2009) 

Informe 82,00 

2.5. Informes relacionats amb la tramitació establerta 
a la Llei 20/2009 (verificació formal del projecte, etc.) 

Informe 38,00 

2.6. Actuacions de comprovació segons art 13.3 de la 
Llei 16/2015 

Inspecció 141,00 

2.7. Informe d'avaluació de controls inicials, periòdics 
o complementaris d'activitats no incloses a l'annex II 
de la Llei 20/2009 

Informe 38,00 

2.8. Informe municipal sobre sorolls, vibracions, 
escalfor, olors i abocaments al sistema de 
sanejament o clavegueram municipal 

Informe 38,00 

2.9. Tramitació de l’expedient per l’autorització 
d'abocaments d'aigües residuals 

Tràmit 141,00 
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2.10. Altres serveis i treballs d'enginyeria no 
relacionats que s'hagin de prestar preceptivament per 
tècnics municipals 

Hora  37,00 

 
La tarifa dels serveis 1.1, 1.8 i 2.10 inclou les despeses corresponents als desplaçaments que 
els tècnics del Consell Comarcal realitzin per raó d’aquest servei. En la resta de serveis, 
juntament amb la tarifa es liquidaran a l’entitat local les despeses corresponents als 
desplaçaments que, en el seu cas, els tècnics del Consell Comarcal necessitin realitzar per raó 
del servei. El preu del quilòmetre de desplaçament serà el que s’apliqui al personal del Consell 
Comarcal, en virtut del Pacte – Conveni del personal funcionari i laboral del Consell Comarcal 
que estigui en vigor. 
En totes les tarifes que es calculen per hora del servei, es computarà com a servei efectiu 
prestat el temps dels desplaçaments realitzats per raó del servei. 
 

Article 8. Règim de declaració i ingrés 
Les quantitats exigides d'acord amb les tarifes contingudes en aquesta ordenança es 

liquidaran per cada servei realitzat i/o quan es tracta de prestacions de tracte successiu 
durant el mes següent. 

Les taxes es cobraran mitjançant llistes de cobrament, quan les activitats o serveis prestats 
tinguin caràcter periòdic. 

L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació dels rebuts de les taxes en el compte del 
que es titular. 

En cas que l'entitat sol·licitant desistís de la prestació del servei o bé que el Consell 
Comarcal acordés deixar de prestar el servei, es meritarà només la taxa pels treballs 
efectuats fins al moment. 

Les quotes no satisfetes s'exigiran per la via administrativa de constrenyiment i el beneficiari 
serà exclòs del servei. 

Les despeses ocasionades per la domiciliació bancària, les despeses originades per la 
devolució dels rebuts i les altres despeses de gestió de cobrament del deute aniran a 
càrrec de l'usuari.” 

 
- Ordenança Fiscal núm. 7. Taxa per la prestació del servei de recollida selectiva i trans-
port dels residus municipals de la Noguera 
Es modifica l’article 4 i la Disposició transitòria que queden redactats en els termes següents: 
 
“Article 4. Quota tributària 
Les quotes tributàries per la prestació del servei de recollida selectiva i transport dels residus 
municipals són les que es determinen mitjançant les tarifes següents: 
 
I) Servei de recollida i transport de les fraccions envasos lleugers, vidre, paper i cartró, 
orgànica i rebuig: 
Els criteris per a determinar aquestes tarifes són: 

Nombre de contenidors en servei a cada municipi. 
Nombre de buidades de contenidors en servei a cada municipi, en funció del nombre 
d’aquests i de la freqüència de la recollida. 

Les tarifes corresponents a les diferents fraccions són les següents: 
 

Fracció Tipus contenidor Tarifa 
contenidor € 

Tarifa 
buidada € 

Envasos 
lleugers 

Càrrega bilateral 280,15 - 

Càrrega superior 113,84 - 
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Càrrega posterior 54,44 - 

Vidre 
Càrrega bilateral 266,05 2,77 

Càrrega superior 83,33 2,77 

Paper i cartró 

Càrrega bilateral 280,15 3,69 

Càrrega superior 119,47 6,73 

Càrrega posterior 50,71 3,10 

Orgànica 

Càrrega bilateral 309,97 12,13 

Càrrega posterior 27,75 5,40 

Càrrega posterior vehicle 
satèl·lit 

27,75 13,96 

Rebuig 

Càrrega bilateral 321,62 12,13 

Càrrega posterior 55,41 2,67 

Càrrega posterior vehicle 
satèl·lit 

55,41 15,84 

 
 
II) Servei de recollida i transport de la fracció de paper comercial: 
La tarifa pels ajuntaments que reben aquest servei és d’1,70 € per habitant/any. Per a la 
fixació del nombre d’habitants es prendrà com a referència les últimes xifres oficials de 
població aprovades. Aquest import es prorratejarà segons el període real i efectiu de 
prestació del servei durant l’any. 
 
III) Serveis esporàdics 
La tarifa a pagar per aquests serveis, serà la resultant de repercutir el cost real facturat per 
l’empresa contractista que realitzi del servei. 
 
Disposició transitòria 
Per a l’any 2020 s’estableix que per a la determinació de la quota anual corresponent a les 
tarifes de les diferents fraccions regulades en l’apartat I de l’article 4 d’aquesta ordenança es 
prendran com a referència el nombre de contenidors i les freqüències de recollida fixats de 
comú acord amb els ajuntaments amb motiu de la implantació del nou sistema de recollida.” 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances de preus públics següents, 
les quals començaran a regir des del dia 1 de gener de 2020  i continuaran vigents mentre no 
se n’acordi modificació o derogació expressa. 
 
Ordenança Preu Públic núm. 1. Ordenança reguladora del preu públic per la prestació 
del servei d’assistència domiciliària social de la  Noguera 

Es modifiquen els articles 4, 6 i 9  que queden redactats en els següents termes: 
 
“Article 4. Indicador de referència 
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència, el Consell Territorial del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), i als efectes de determinar la 
participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent fixarà un 
indicador de referència. 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, l’indicador de referència del servei 
d’assistència domiciliària social es fixa en dos preus amb el detall següent: 
- Preu treballador familiar.................................................................................. 15,42 € / hora 
- Preu auxiliar de neteja.................................................................................... 13,64 € / hora 
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 Article 6. Preu públic exigible 
El preu públic és l’equivalent al 34% de l’indicador de referència fixat a l’article 4 d’aquesta 
ordenança d’acord amb el detall següent: 
- Preu treballador familiar.......................................................................................... 5,24 € / 
hora 
- Preu auxiliar de neteja............................................................................................ 4,64 € / 
hora 
La quota mensual a liquidar per l’usuari és el resultat de multiplicar el preu esmentat per les 
hores mensuals que tingui assignades. 
 
Article 9. Recaptació 
Els usuaris han d'abonar les quotes mensuals dins del mes següent al de la prestació del servei. 
El pagament del preu públic s’ha de realitzar mitjançant domiciliació bancària. 
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el 
deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.” 
 
- Ordenança Preu Públic núm. 2. Ordenança reguladora del preu públic per la 
prestació del servei de teleassistència de la Noguera 
Es modifiquen els articles 4, 5 i 7 que queden redactats en els següents termes: 
 
“Article 4. Indicador de referència 
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà que als efectes de 
determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent 
fixarà un indicador de referència. 
 
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, l’indicador de referència del servei de 
teleassistència es fixa en la quantia de 10,10 euros/mes. 
 
Article 5. Preu públic exigible 
El preu públic per terminal i polsador instal·lat és de 10,10 euros/mes. 
En el cas de què dins del mateix domicili i amb un únic terminal s’instal·li més d’un polsador, 
el preu públic per cada polsador addicional es fixa en 3,00 euros/mes. 
La indemnització per pèrdua o inutilització del terminal per negligència de l’usuari es fixa en 
183,91 € pel kit complet (terminal i polsador) i en 92,10 € pel polsador. 
 
Article 7. Recaptació 
Els usuaris han d'abonar les quotes mensuals per trimestres naturals dins del primer mes del 
trimestre següent al de la prestació del servei o de l’acreditament de la pèrdua o inutilització del 
terminal. El pagament del preu públic s’ha de realitzar mitjançant domiciliació bancària. 
Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el 
deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.” 
 
 - Ordenança Preu Públic núm. 3. Preu públic per servei d'assistència tècnica en 
diversos àmbits a les entitats locals de la comarca de la Noguera 
Es modifica els articles 4 i 7 que queden redactats en els següents termes: 
 
“Article 4. Tarifes 
La base imposable d’aquesta taxa està constituïda pel cost del servei prestat. La quota 
tributària de cada servei està constituïda per l'aplicació de les unitats/base de càlcul i tarifes 
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següents: 
 

SERVEI UNITAT/BASE CÀLCUL TARIFA (€)  

1. ARQUITECTURA I URBANISME 

1.1. Avantprojecte o memòria valorada 
Pressupost d'execució 
per contracta 

0,62% - T. Mínima: 
150,00 

 

1.2. Projecte bàsic (inclou la tarifa del servei 
1.1.) 

Pressupost d'execució 
per contracta 

1,25% - T. Mínima: 
300,00 

 

1.3. Projecte d'execució (inclou la tarifa del 
serveis 1.1. i 1.2.) 

Pressupost d'execució 
per contracta 

2,25% - T. Mínima: 
540,00 

 

1.4. Direcció d'obra de projectes redactats pels 
SSTT 

Pressupost d'execució 
per contracta 

1,1% - T. Mínima: 
264,00 

 

1.5. Direcció d'obra de projectes no redactats 
pels SSTT 

Pressupost d'execució 
per contracta 

1,32% - T. Mínima: 
317,00 

 

1.6. Coordinació de seguretat i salut 
Pressupost d'execució 
per contracta 

0,62% - T. Mínima: 
150,00 

 

1.7. Projecte d'urbanització 
Pressupost d'execució 
per contracta 

0,62% - T. Mínima: 
540,00 

 

1.8. Projecte de reparcel·lació, parcel·lació i 
delimitació 

Hora 
26,00 – T. Mínima: 
300,00 

 

1.9. Projecte de modificacions puntuals de 
planejament 

Hora 
26,00 – T. Mínima: 
300,00 

 

1.10. Catàleg de masies i cases rurals Hora 
26,00 – T. Mínima: 
600,00 

 

1.11. Catàleg de béns culturals Hora 
26,00 – T. Mínima: 
600,00 

 

1.12. Valoració d'edificis, solars i terrenys Hora 
26,00 – T. Mínima: 
300,00 

 

1.13. Valoració d'edificis, solars i terrenys amb 
aixecament topogràfic 

Hora 
26,00 – T. Mínima: 
600,00 

 

1.14. Aixecament planimètric i d'obra Hora 
26,00 – T. Mínima: 
300,00 

 

1.15. Altres serveis i treballs no relacionats Hora 26,00  

1.16. Exemplars projectes (a partir 3r ex. inclòs) Full / m2 plànol 0,12 / 1,52  

2. ENGINYERIA 

2.1. Mapa de capacitat acústica del municipi Mapa 60,00  

2.2. Avantprojecte o memòria valorada 
Pressupost d'execució 
per contracta 

0,62% - T. Mínima: 
150,00 

 

2.3. Projecte bàsic (inclou la tarifa del servei 
2.2.) 

Pressupost d'execució 
per contracta 

1,25% - T. Mínima: 
300,00 

 

2.4. Projecte d'execució (inclou la tarifa del 
serveis 2.2. i 2.3.) 

Pressupost d'execució 
per contracta 

2,25% - T. Mínima: 
540,00 

 

2.5. Direcció d'obra de projectes redactats pels 
SSTT 

Pressupost d'execució 
per contracta 

1,1% - T. Mínima: 
264,00 

 

2.6. Direcció d'obra de projectes no redactats 
pels SSTT 

Pressupost d'execució 
per contracta 

1,32% - T. Mínima: 
317,00 

 

2.7. Coordinació de seguretat i salut 
Pressupost d'execució 
per contracta 

0,62% - T. Mínima: 
150,00 

 

2.8. Projecte d'activitat de l'annex III de la Llei 
20/2009 i de la Llei 11/2009 

Projecte 400,00 
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2.9. Projecte d'activitat de l'annex II de la Llei 
20/2009 i sotmesa a règim de llicència 
municipal segons la Llei 11/2009 

Projecte 600,00 
 

2.10. Projecte d'activitat de l'annex I de la Llei 
20/2009 

Projecte 900,00 
 

2.11. Altres serveis i treballs no relacionats Hora 25,00  

2.12. Exemplars projectes (a partir 3r ex. inclòs) Full / m2 plànol 0,12 / 1,52  

3. PROTECCIÓ CIVIL 

3.1. Redacció Document Únic de Protecció Civil 
(DUPROCIM) inclou, dades generals del 
municipi, organització municipal en la protecció 
civil, programa i procediment d'implantació, 
simulacres, manteniment, revisió i actualització, 
fitxes d'actuació, directori telefònic, catàleg de 
mitjans i recursos, riscos inclosos en el 
PROCICAT 

Pla 1.075,00 

 

3.2. Revisió del Document Únic de Protecció 
Civil (DUPROCIM) 

Revisió Pla 1.075,00 
 

3.3. Redacció Document Únic de Protecció Civil 
(DUPROCIM). Risc especial d'obligada 
redacció. 

Pla 268,75 
 

3.4. Redacció Document Únic de Protecció Civil 
(DUPROCIM). Risc especial de recomanada 
redacció. 

Pla 161,25 
 

3.5. Redacció Document Únic de Protecció Civil 
(DUPROCIM). Risc específic municipal. 

Pla 268,75 
 

3.6. Plans Específics Municipals (PEM) per 
actes de pública concurrència. 

Pla 1.350,00 
 

3.7. Plans d’Autoprotecció (PAU) del Decret 
30/2015 

Pla 1.350,00 
 

3.8. Informe de Plans d’Autoprotecció (PAU) del 
Decret 30/2015 per a la seva homologació 

Informe 161,25 
 

3.9. Al·legacions a Plans d’Autoprotecció (PAU) 
que l’Annex I.A del Decret 30/2015 que afectin 
al municipi 

Al·legacions 161,25 
 

3.10. Informe de seguretat Hora 
25,00 – T. Mínima 
250,00 

 

3.11. Altres serveis de protecció civil no 
inclosos anteriorment 

Hora (Presencial o des 
del Consell Comarcal de 
la Noguera a partir de 
10 minuts) 

33,00  

 

4. INFORMÀTICA 

4.1. Serveis informàtics 

Hora (Presencial o des 
del Consell Comarcal de 
la Noguera a partir de 
10 minuts) 

25,00 

 

5.POLÍTIQUES D'IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ 

5.1. Redacció plans d’igualtat interns dels 
Ajuntaments 

Hora 12,00 
 

5.2. Serveis de polítiques d’igualtat i no 
discriminació 

Hora (Presencial o des 
del Consell Comarcal de 
la Noguera a partir de 
10 minuts) 

12,00 
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Aquestes tarifes dels preus públics no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA) que es 
repercutirà d'acord amb la normativa que el regula. 
 
Les tarifes dels serveis que tinguin com a unitat base del càlcul l’hora inclouen les despeses 
corresponents als desplaçaments que els tècnics del Consell Comarcal realitzin per raó 
d’aquestes servei. En la resta de serveis, juntament amb la tarifa  es liquidaran a l'entitat 
local les despeses corresponents als desplaçaments que, en el seu cas, els tècnics del 
Consell Comarcal necessitin realitzar per raó del servei. El preu del quilòmetre de 
desplaçament serà el que s'apliqui al personal del Consell Comarcal, en virtut del Pacte-
Conveni del personal funcionari i laboral del Consell Comarcal que estigui en vigor. 
 
En totes les tarifes que es calculen per hora de servei, es computarà com a servei efectiu 
prestat el temps dels desplaçaments realitzats per raó del servei. 
 
En totes les tarifes que es calculen en funció del pressupost d'execució per contracta, aquest 
pressupost inclourà les despeses generals, el benefici industrial i l'IVA corresponents 
 
Respecte als serveis 1.16 i 2.12 es lliuraran a l'usuari dos exemplars del projecte en format 
paper i un en format digital. A partir del 3r exemplar es liquidaran les tarifes indicades.   
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés 

Les quantitats exigides d'acord amb les tarifes contingudes en aquesta ordenança es 
liquidaran per cada servei realitzat i/o quan es tracta de prestacions de tracte 
successiu dins del mes següent a la prestació del servei. La liquidació es 
materialitzarà en una factura. 

Els preus públics es cobraran mitjançant llistes de cobrament, quan les activitats o serveis 
prestats tinguin caràcter periòdic. 

L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació dels rebuts dels preus públics de 
cobrament periòdic en el compte del que es titular. 

En cas que l'entitat sol·licitant desistís de la prestació del servei o bé el Consell Comarcal 
acorda abandonar el servei, es meritarà només el preu públic pels treballs efectuats 
fins al moment. 

Les quotes no satisfetes s'exigiran per la via administrativa de constrenyiment i el 
beneficiari serà exclòs del servei. 

Les despeses ocasionades per la domiciliació bancària, les despeses originades per la 
devolució dels rebuts i les altres despeses de gestió de cobrament del deute aniran a 
càrrec de l'usuari.” 

 
Tercer.- Exposar al públic aquest acord provisional en el tauler d’anuncis, en el BOP i en un 
diari dels de major difusió de la província, durant el termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els 
interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Quart.- Adoptar l'acord d'aprovació definitiva, finalitzat el termini d’informació pública, 
resolent les al·legacions presentades i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança. En cas 
que no se'n presentin, l’acord provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior 
tràmit. 
 
Cinquè.- Publicar en el BOP de Lleida l’acord d'aprovació definitiva de la modificació de 
l’ordenança i el text íntegre dels seus articles modificats, moment en el qual entrarà en vigor. 
Considerar que en el supòsit que no es presentin reclamacions a l'expedient en el termini 
indicat, l'acord és definitiu i trametre còpia d’aquesta modificació al Departament de Polítiques 
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Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 
 
Previ informes favorables del Consell d’Alcaldes de 2 d’octubre de 2019 i de la Comissió 
Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa aquesta proposta a votació és aprovada 
per unanimitat dels assistents.  
 
 
 
9. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: APROVACIÓ INICIAL DE LA DECLARACIÓ COM A BÉ 
CULTURAL D'INTERÈS LOCAL EL “TURÓ DEL CALVARI” DEL TERME MUNICIPAL DE 
MONTGAI 
EXPEDIENT NÚM. 1193/2019 
 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa seguidament a tractar el següent punt 
inicialment no inclòs en l’ordre del dia.  
 
El senyor President dona la paraula al senyor Jaume Montfort Samà que presenta aquesta 
proposta.  
 
El Ple de l'Ajuntament de Montgai, en sessió de 26 de juliol de 2018, va acordar demanar al 
Consell Comarcal de la Noguera la tramitació de la declaració com a bé cultural d'interès 
local del “Turó del Calvari” del terme municipal de Montgai. 
 
Segons fa constar l’Ajuntament de Montgai, mitjançant certificació que consta a l’expedient, 
aquest espai ubicat al Polígon 2, parcel·la 84, del terme municipal de Montgai, és propietat 
d’un particular, i acredita que se li ha notificat l’inici d’aquest expedient sense que s’hagi 
manifestat res 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 de l’espai “Turó 
del Calvari”, del terme municipal de Montgai. 
 

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, i a l'Ajuntament de 
Montgai. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
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10. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: APROVACIÓ INICIAL DE LA DECLARACIÓ COM A BÉ 
CULTURAL D'INTERÈS LOCAL DE «L’EDIFICI DE CAL FUSTER» DE SANTA MARIA DE 
MEIÀ.  
EXPEDIENT NÚM. 1110/2019 
 

Prèvia unànime declaració d’urgència es passa seguidament a tractar el següent punt 
inicialment no inclòs en l’ordre del dia.  
 
El senyor President dona la paraula al senyor Jaume Montfort Samà que presenta aquesta 
proposta.  
 
El Ple de l'Ajuntament de Vilanova de Meià, en sessió extraordinària de 7 d’agost de 2019, 
ha acordat demanar al Consell Comarcal de la Noguera la tramitació de la declaració com a 
bé cultural d'interès local «l’edifici de Cal Fuster» de Santa Maria de Meià, a instància del 
propietari. 
 

Segons fa constar l’Ajuntament de Vilanova de Meià, l’edifici de Cal Fuster, està ubicat a la 
Plaça Planell núm. 6 de Santa Maria de Meià.  
 

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, de l’edifici de Cal 
Fuster de Santa Maria de Meià, municipi de Vilanova de Meià. 
 

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, i a l'Ajuntament de 
Vilanova de Meià. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
11. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSORCI GRUP D’ACCIÓ LOCAL NOGUERA-SEGRIÀ NORD I EL CONSELL 
COMARCAL DE LA NOGUERA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC 
TERRITORI DE VALOR: “POSAR EN VALOR ELS RECURSOS DEL TERRITORI COM A 
DINAMITZADORS DEL TURISME FAMILIAR 2020” EN EL MARC DEL PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (OPERACIÓ 19.03.01) 
Expedient núm. 565/2019 
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Prèvia unànime declaració d’urgència es passa seguidament a tractar el següent punt 
inicialment no inclòs en l’ordre del dia.  
 
El senyor President dona la paraula la senyora Esther Guarné Tanyà que presenta aquesta 
proposta.  
 
El Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord va presentar una sol·licitud de 
subvenció per a la realització del projecte "TERRITORI DE VALOR: Posar en valor els 
recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020” dins la convocatòria 
oberta per 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 de grups d’acció local de 
Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, 
(operació 19.03.01) (DOGC núm. 7852 publicat el 11/04/2019) i la Resolució ARP/1120/2019, 
de 16 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de 
cooperació de grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.032.01) corresponents a 
l’any 2019 (ref. BDNS 452090) (DOGC núm. 7865 publicat el 02.05.2019). 
 
Per Decret de Presidència 216 de data 29 de maig de 2019, ratificat en Ple del Consell 
Comarcal de 6 de juny de 2019 es va aprovar la col·laboració en el projecte estratègic 
«Territori Valor: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme 
familiar 2020». 
 
Per resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya, de data 12 d’agost de 2019, s’ha concedit al Consorci Grup 
d’Acció Local Noguera-Segrià Nord una subvenció de 11.925,00 € per a l’execució del 
projecte “TERRITORI VALOR: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors 
del turisme familiar 2020”, per un import d’inversió aprovada de 13.250,00 €, a executar en 
el període 1 de novembre de 2019 fins a 31 d’octubre de 2020. El Consell Comarcal de La 
Noguera vol col·laborar amb una aportació màxima  de 1.325,00 €. 
 
A aquests efectes ambdues entitats tenen la voluntat de formalitzar aquest Conveni per a 
regular la seva col·laboració en l’execució d’aquest projecte. 
 
Atès l’informe de secretaria sobre el procediment a seguir i l’informe d’intervenció que 
consten a l’expedient.   
 
Per tot l’exposat, es proposa a al Ple del Consell Comarcal, l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consorci Grup d’Acció Local Noguera-
Segrià Nord i el Consell Comarcal de la Noguera per a l’execució del projecte estratègic 
territori valor: “Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzador del turisme familiar 
2020", en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, d’acord 
amb els termes següents: 
 

 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL 
NOGUERA-SEGRIÀ NORD I EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA PER 
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÈGIC TERRITORI DE VALOR : “POSAR EN VALOR 
ELS RECURSOS DEL TERRITORI COM A DINAMITZADORS DEL TURISME FAMILIAR 
2020” EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA      
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2014-2020. (OPERACIÓ 19.03.01) 
Balaguer, document signat electrònicament.  
R E U N I T S: 
D’una part, la Sr. Miquel Plensa Martínez , amb DNI 43727196X, Presidenta del Consorci 
Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord, amb NIF P2500093F, amb seu al carrer 
d’Àngel Guimerà, 28 - 25600 Balaguer,  telèfon 973.44.89.33, i correu electrònic 
leader@noguerasegrianord.cat, actuant en el seu nom i representació i com a GAL 
Coordinador. 
I de l’altra part, la Sra. Anna Maria Calvís Munsó, amb DNI núm. 43711016E,  Vicepresidenta 
primera del Consell Comarcal de la Noguera , amb NIF P7500005I, amb seu al carrer 
d’Àngel Guimerà, 28 - 25600 Balaguer,  telèfon 973.44.89.33, i correu electrònic 
consell@ccnoguera.cat, actuant en el seu nom i representació i com a entitat col·laboradora. 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i, 
EXPOSEN: 
I.- El Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord va presentar una sol·licitud de 
subvenció per a la realització del projecte "TERRITORI DE VALOR: Posar en valor els 
recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020" dins la convocatòria 
oberta per  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). (DOGC  núm.  7852  publicat el  11/04/2019)  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). (DOGC  núm.  7865  publicat el  02/05/2019) 
II.- Per Resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya de data 12 d’agost de 2019, s'ha concedit al Consorci Grup d'Acció 
Local Noguera-Segrià Nord una subvenció de 11.925,00 € per l’execució del projecte 
"TERRITORI DE VALOR: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del 
turisme familiar 2020", per un import d'inversió aprovada de 13.250,00 €, a executar en el 
període 1 de novembre de 2019 fins a 31 d'octubre de 2020. El Consell Comarcal de la 
Noguera vol col·laborar amb aquest projecte amb una aportació màxima de 1.325,00 €. 
Per tal d’instrumentalitzar aquesta participació econòmica, formalitzen el present conveni que 
es regirà per les següents 
 
CLÀUSULES: 
PRIMERA.- Objecte 
L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre les entitats signants 
per regular la participació en l’execució, desenvolupament i confirmació del projecte 
"TERRITORI DE VALOR: Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del 
turisme familiar 2020". 
SEGONA.- Designació del GAL Coordinador. 
Designar al Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord, amb domicili fiscal al carrer 
d'Àngel Guimerà, 28, de Balaguer, amb NIF P2500093F, com a grup coordinador del projecte 
esmentat. 
TERCERA.- Descripció del projecte estratègic 
1.- Objectius 
Objectiu General 
Posar en valor els recursos naturals, patrimonials i culturals del territori com a dinamitzadors 
del turisme familiar 
Objectius Específics 
Implicar al sector turístic en la priorització dels recursos a promocionar i involucrar-lo en el 
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desenvolupament d’activitats entorn als recursos endògens del territori. 
 Apropar a la població autòctona, als visitants i als turistes els recursos patrimonials, naturals 
i culturals de que disposa el territori. 
Dotar a les empreses turístiques de recursos per captar i fidelitzar el turisme familiar. 
2.- Accions que s’emprendran per aconseguir els objectius 
Accions conjuntes: 
Procés participatiu per identificar els recursos a impulsar en el projecte  
Elaboració de materials promocionals i metodologies per desenvolupar activitats 
Comunicació: jornades i web  
Coordinació del projecte  
3.- Beneficiaris potencials 
 
Els beneficiaris potencials del projecte seran els següents col·lectius: 

• Empresaris turístics i agents socioeconòmics del territori 

• Espais visitables del territori, allotjaments turístics en totes les seves modalitats i 
restauradors 
4.- Paper de cada participant en l’organització i la implementació del projecte 
Serà responsabilitat del grup coordinador: 

• Redacció del projecte definitiu, així com l'elaboració de la proposta dels acords de 
cooperació 

• Coordinació i execució de les accions comunes. 

• Contractació de serveis externs associats a les accions comunes 

• Interlocució davant l'administració 

• Coordinació financera del projecte 

• Control i seguiment del projecte en tots els aspectes 

• Verificació dels compromisos assumits per cada grup fins a la correcta realització del 
projecte 

• Direcció i coordinació de la post-execució. Tancament financer i promoció del projecte 
i divulgació a la població. 

• Seran obligacions i responsabilitats de les entitats signants: 
• Cada entitat signant es compromet a complir les seves responsabilitats i compromisos 

operatius i financers previstos en el projecte, i descrites en el capítol 5.13 i 5.16 del 
projecte sol·licitat. L'incompliment de les esmentades obligacions podria ser motiu 
d'expulsió del projecte.   

• Totes les entitats signants es comprometen així mateix a facilitar la informació, 
documentació i justificacions que li siguin requerides pel grup coordinador amb 
l'objectiu de poder justificar el projecte davant els organismes competents i davant de 
qualsevol actuació de verificació que realitzin els òrgans de control d'àmbit comunitari, 
nacional o autonòmic. 

5.- Acords per a l’organització i seguiment del projecte 
El màxim òrgan de representació i de presa de decisions del projecte serà el Comitè de 
Pilotatge. Cada entitat signant nomenarà dos representants (titular i suplent) a l'esmentat 
Comitè, amb capacitat per a la presa de decisions. 
 
Les funcions del Comitè de Pilotatge seran: 

• Vetllar pel compliment dels objectius i actuacions previstes en el projecte. 
• Fer el balanç i l'avaluació de resultats. 

• Planificar totes les actuacions comunes i específiques 

• Establir modificacions si és necessari per al bon funcionament del projecte. 

• Aprovar la incorporació de nous membres al projecte. 

• Aprovar l'expulsió de membres, si escau. 
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El Comitè de Pilotatge es reunirà un mínim de 2 vegades l'any. Les decisions es prendran per 
consens. En cas de diferències entre les parts es resoldrà mitjançant votació. Cada entitat 
disposarà d'un vot. En cas d'empat, el Grup coordinador tindrà vot de qualitat. Les decisions 
seran vàlides si hi són presents com a mínim una tercera part de les entitats participants. 
6.- Resultats esperats 

• Contribuir en la correcció de desequilibris mediambientals, socioeconòmics, culturals i 
d’ocupació. 

• Dotar d’eines als establiments turístics per tal de poder realitzar activitats i així 
afavorir l’ocupació i la participació en les activitats turístiques del territori, fent  
especial incidència  els les dones i els joves. 

• Elaborar materials fàcilment imprimibles i amb un baix cost econòmic 
• Dinamització econòmica del sector i la seva diversificació. 
• Afavorir l’empoderament de l’empresari turístic, en benefici propi i en benefici de la 

identitat territorial. 
• Afavorir l’empoderament de les famílies proporcionant una experiència vivencial dels 

recursos naturals, patrimonials i culturals. 
QUARTA.- Pressupost 
La dotació pressupostaria total del projecte és de 13.250,00 €: 11.925,00 €  provinents de la 
subvenció concedida al Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord per Resolució del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya de 
data 12 d’agost de 2019 per a l’execució del projecte "TERRITORI DE VALOR: Posar en 
valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar 2020", i 1.325,00 € 
provinents de l'aportació del Consell Comarcal de la Noguera. El seu desglossament anual i 
per GAL s’adjunta en l’Annex 1. El pagament d'aquest import per part del Consell Comarcal 
al Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord s'efectuarà prèvia presentació de la 
justificació entregada al DARP d'acord a la base 18 de l'Annex 1 de 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). (DOGC  núm.  7852  
publicat el  11/04/2019).   
 CINQUENA.- Compromís de finançament 
Cada entitat signant es compromet a complir les seves responsabilitats i compromisos 
operatius i financers previstos en el projecte. 
SISENA.- Cronograma d’execució. 

 

CRONOGRAMA PROJECTE “TERRITORI DE VALOR”  

             

  2019 2020 

Núm. Descripció Nov-Des Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set Oct 

1 Procés participatiu per identificar els 
recursos a impulsar en el projecte 

                     
2 Elaboració de materials promocionals i 

metodologies per desenvolupar activitats                       
3 Comunicació: Jornades i web 

                      
4 Coordinació 

 
            

 
I en prova de conformitat es signa el present conveni de col·laboració, per duplicat exemplar i 
a un sol efecte, en el lloc i data esmentats en l’encapçalament. 
La vicepresidenta primera del Consell                     El president del Consorci GAL  
Comarcal de la Noguera    Noguera-Segrià Nord 
Anna Maria Calvís Munsó    Miquel Plensa Martínez 
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ANNEX 1. PRESSUPOST 
 

Tipus 
 acció 

Descripció GAL Coord. 
GAL 1/ 
entitat 
col·lab. 

  ... TOTTOTAL 

ACCIONS PROJECTE 

AC 1 
Procés participatiu per identificar els 
recursos a impulsar en el projecte 
(cost associat a coordinació) 0,00 €     0,00 € 

AC 2 
Elaboració de materials 
promocionals i metodologies per 
desenvolupar activitats 4.000,00 €     4.000,00 € 

AC 3 
Comunicació: jornades i web (cost 
associat a coordinació) 0,00 €     0,00 € 

AC 4 Coordinació 9.250,700 €     9.250,00€ 
TOTAL   13.250,00 €     13.250,00 € 

 
Entitat participant Import Percentatge 
GAL coordinador (pressupost DARP i FEADER) 11.925,00 € 90 % 

Consell Comarcal de la Noguera (Entitat 
Col·laboradora 1) 

1.325,00 € 10 % 

TOTAL 13.250,00 € 100 % 
 

 
Segon.- Facultar a la vicepresidenta primera del Consell Comarcal, tan àmpliament com en 
dret sigui necessari, per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre document que 
se’n pugui derivar. 
 
Previ informe favorable de la Comissió Informativa General de 3 d’octubre de 2019 i sotmesa 
aquesta proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
 
12. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA NOGUERA, EXERCICI 2018 
Exp. 80/2019 
 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa seguidament a tractar el següent punt 
inicialment no inclòs en l’ordre del dia.  
 
El senyor President dona la paraula al senyor Jaume Montfort Samà que presenta aquesta 
proposta.  
 
Vist el Compte General de l'exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació annexa.  
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 del Consell Comarcal de la 
Noguera, van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va 
emetre el seu dictamen favorable en data 3 de juliol de 2019.  
 
Exposat el compte general al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 141, de data 23 d’agost de 2019 i en el tauler d’anuncis, durant el termini de quinze 
dies, durant els quals, i vuit més, els interessats van poder presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. 
 
Vist que no s’han formulat reclamacions, objeccions ni observacions. 
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Vist que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 
212 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), es proposa al Ple del Consell Comarcal 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals del Consell Comarcal de la 
Noguera corresponents a l’exercici 2018, integrats pels següents documents comptables: 

• Balanç de situació 

• Compte de resultat econòmic patrimonial 

• Liquidació del pressupost 

• Estat de canvis del patrimoni net 

• Estat de fluxos d’efectiu 

• Memòria 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 

• Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici d'aquest Consell. 

• Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. 

• Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 

• Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria 
demostrativa del grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació 
dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.  

 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2018, a la Sindicatura de Comptes, tal com s'estableix en l'article 212.3 
del TRLLRHL, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i altra normativa concordant, al Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública 
 
 
B) Activitat de control. 
 

 
13. INFORME SOBRE DECRETS DE PRESIDÈNCIA.  
 
S'informa als assistents dels decrets de Presidència dictats entre el 26 de juliol de 2019 
(núm. 301/2019) i el 26 de setembre de 2019 (núm. 350/2019). 
 
 
14. INFORME SOBRE RESOLUCIONS DE GERÈNCIA. 
 
S'informa als assistents de les resolucions de Gerència dictades entre el 30 de juliol de 2019 
(núm. 60/2019) i el 25 de setembre de 2019 (núm. 73/2019). 
 
 
C) Precs i preguntes.  
 
No se’n formulen. 
 
El senyor President aixeca la sessió de la qual com a Secretari estenc aquesta acta i en dono fe. 


