
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL 
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ DEL DIA 12 DE 
NOVEMBRE  DE 2012 
 
ACTA NÚM.: 6/2012 
DATA: 12 de novembre de 2012                   
SESSIÓ:  Extraordinària. 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
HORA DE COMENÇAMENT:  20.00 hores  
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.00 hores 
 
A la ciutat de Tremp i a l’hora i lloc indicats, es reuneixen, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte i de conformitat amb la legislació vigent, 
els membres integrants del Ple del Consell, que a continuació es 
relacionen, sota la Presidència del President del Consell i assistits per mí, 
la Secretària. 
 
ASSISTENTS: 
PRESIDENT 
SR. JOAN UBACH ISANTA 
CONSELLERS 
SRA. M. ROSA AMORÓS CAPDEVILA. S’absenta al punt 3r. 
SR. CONSTANTE ARANDA FARRERO 
SR. LLUIS BELLERA JUANMARTÍ 
SR. FRANCESC BORRELL GRAU 
SRA. NEUS BURGUÉS COMA 
SR.  JOSEP CASTELLS FARRÉ 
SR. JOAN COMENGE RIBA 
SR. JOAN ELIES CLARET 
SR. ANDREU ISANTA EROLES 
SR. JOAN JORDANA  BONETA 
SR. JOSEP MA. PONT  BONET 
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA 
SR. JULIÀ SALA MONSÓ 
SR. RAMON SALSE FÉRRIZ 
 



GERENT 
SR. JOSEP M. ARDANUY TARRAT 
SECRETÀRIA 
SRA. M. GLORIA FARRÚS CANUT 
 
ABSENTS: 
Excusen la seva assistència: 
SR. BONIFACI COLOMINA PUJOL 
SR. JOSEP M. DALMAU GIL  
SR. JOSEP DURANY GALERA 
SR. JAUME MONTANUY BARÓ 
 

Pel Sr. President es declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 

ASSUMPTES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 

 
De conformitat amb la competència que li atorga l’article 91.3 del Real 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídics dels ens locals, el Sr. Joan 
Ubach altera l’ordre dels temes de la sessió i per unanimitat de tots els 
consellers presents es debateixen els acords amb el següent ordre: 1r, 4t, 
2n, 3r, 5è, informes i precs i preguntes. 
 
Primer.- Aprovació de l’acta del Ple de la sessiò ordinària d’1 
d’octubre de 2012. Exp. 394/2012. 
 
Vista l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió ordinària d’1 d’octubre de 
2012, que s’ha tramés a tots els consellers amb la convocatòria de la sessió.  
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El Ple del Consell acorda,per unanimitat dels 15 membres presents, dels 19 
que el componen: 



 PRIMER.- Aprovar l’acta de l’Òrgan Plenari de la sessió ordinària d’1 
d’octubre de 2012, que s’ha tramés a tots els consellers amb la 
convocatòria de la sessió.  
 
Quart.- Aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora de la 
taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans per 
l’exercici 2013. Exp. 430/2012. 
 
Atès que és necessària l'aprovació d'una modificació de l'Ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l'any 2013. 
 
Atès que l'ordenança va ésser aprovada pel Ple del dia 24 d'octubre de 
1989, i modificada en acords posteriors i publicada íntegrament en el BOP, 
de 31 de desembre de 1998. 
 
Vist el text de la darrera modificació de l'ordenança fiscal esmentada,  que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l'estudi econòmic corresponent a les despeses del servei de recollida i 
tractament de residus sòlids urbans de l'any 2012. 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
Vist l'article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya; l’article 47 (o) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l'article 114.3 (j) del Text 
refòs de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 
15, 16 i 17 (4) del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i resta de legislació de règim local 
concordant. 
 
El Ple del Consell acorda, per majoria absoluta, amb el vot favorable del 
15 membres presents, dels 19 que el componen: 
 



PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de recollida de residus sòlids urbans per a l'exercici 
2013, tal com consta a l'expedient. 
SEGON.- Exposar al públic el present acord al tauler d'edictes del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà durant trenta dies comptats des del següent al de 
la publicació del corresponent anunci al BOP i també en un diari de gran 
difusió de la província. En aquest termini, els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se'n produït cap, restarà 
definitivament aprovat l'acord adoptat. 
TERCER.- En cas de no produir-se reclamacions, es publicarà al BOP 
l'acord elevat a definitiu. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord, 
assenyalant que no s’ha modificat l’import de la taxa, mantenint-se el de 
l’any 2012 i s’han bonificat determinats rebuts on no es presta directament 
el servei. 
El Sr. Ardanuy fa palés que per donar d’alta un usuari al padró es tindrà en 
comte, com fins ara, les dades que facilita l’ajuntament com l’alta de 
l’aigua i la llum, però també altres factors informats per part de 
l’ajuntament. 
El Sr. Borrell manifesta que està d’acord amb tots aquests aspectes que ja 
es va explicar a la reunió informativa prèvia al Ple. 
Seguidament es produeix un ampli canvi d’impressions entre tots els 
assistents. 
 
Segon.- Coneixement de les actes de la Junta de govern de les sessions: 
ordinària de 21 d’agost de 2012, exp. 372/2012; ordinària de 18 de 
setembre de 2012, exp. 383/2012; ordinària de 2 d’octubre de 2012, 
exp. 411/2012 i ordinària de 16 d’octubre de 2012, exp. 423/2012. 
 
Vistes les actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 21 d’agost 
de 2012, ordinària de 18 de setembre de 2012, ordinària de 2 d’octubre de 
2012 i ordinària de 16 d’octubre de 2012. 
 



Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les actes de la Junta de Govern de 
la sessió ordinària de 21 d’agost de 2012, ordinària de 18 de setembre de 
2012, ordinària de 2 d’octubre de 2012 i ordinària de 16 d’octubre de 
2012. 
INTERVENCIONS: En aquest punt s’absenta la consellera Rosa M. 
Amorós per compromisos adquirits amb anterioritat a la convocatòria del 
Ple. 
 
Tercer.- Coneixement i convalidació dels decrets de presidència, exp. 
422/2012 i de gerència, exp. 421/2012. 
 
Vistos els Decrets de la Presidència d'aquest Consell Comarcal, numeros 
74/2012 i del 91/2012 al 103/2012 que consten a l’expedient 422/2012 i es 
donen íntegrament per reproduïts. 
 
Vistos els Decrets de la Gerència d'aquest Consell Comarcal, numerats del 
52/2012 al 72/2012 que consten a l’expedient 421/2012 i es donen 
íntegrament per reproduïts. 
 
Atès que d’aquests Decrets se n’ha informat a la sessió de la Junta de 
Govern del dia 16 d’octubre de 2012. 
 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 



PRIMER.- Convalidar el Decret del President del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr Joan Ubach Isanta, número: 98/2012 formulant un recurs 
d’alçada a la resolució del SOC de l’expedient de subvenció T7C-03/10.  
SEGON.- Donar-se per assabentat dels Decrets del President del Consell 
Comarcal, Sr. Joan Ubach Isanta, número: 74/2012 aprovant el contracte 
de confirming entre el BBVA i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
91/2012 aprovant les certificacions del l’obra PG-MN-2009/631 i el seu 
pagament. 92/2012 aprovant el compromís sòcioeducatiu de dos menors. 
93/2012 aprovant la memòria “Adequació enllumenat exterior existent 
edifici EAT” i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 94/2012 
adjudicant la redacció del projecte tècnic i direcció de l’obra “Projecte del 
vas B del dipòsit controlat de Tremp”. 95/2012 aprovant la sol·licitud de 
teleassistència de la Sra. Solé. 96/2012 aprovant la contractació urgent de 
la Sra. Varela. 97/2012 aprovant la certificació de l’obra PG-2011/723.  
99/2012 nomenant el Sr. Bellera president en funcions.100/2012 atorgant 
una subvenció al Museu de la Conca Dellà i el seu pagament. 101/2012  
aprovant la certificació de l’obra PG-2009/1189. 102/2012 aprovant la 
memòria “Accions de promoció econòmica al Pallars Jussà” i sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida. 103/2012 deixant sense efectes la 
cessió de crèdit aprovada per decret de presidència 83/2012. 
TERCER.- Convalidar els Decrets del Gerent del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número:  53/2012  aprovant les 
factures incloses en la relació 5/2012 i el seu pagament. 59/2012 aprovant 
les factures incloses en la relació 6/2012 i el seu pagament. 
QUART.- Donar-se per assabentat dels Decrets del Gerent del Consell 
Comarcal, Sr. Josep M. Ardanuy Tarrat, número: 52/2012 resolent la 
reclamació patrimonial del Sr. Gimeno. 54/2012 aprovant el complement 
d’activitat del mes de juliol 2012. 55/2012 aprovant un pagament a 
l’ajuntament de Conca de Dalt. 56/2012 atorgant un ajut d’urgència social 
a la sra. Jiménez. 57/2012 aprovant un pagament als ajuntaments d’Isona i 
Conca Dellà i la Torre de Capdella. 58/2012 aprovant vàries factures i el 
seu pagament. 60/2012 aprovant el complement d’activitat del mes d’agost 
de 2012. 61/2012 aprovant un ajut d’urgència social al Sr. Diallo. 62/2012 
autoritzant la realització d’un curs al Sr. Bardella. 63/2012 aprovant el 
reintegrament al SOC d’una part de l’exped. T7C-03/10. 64/2012 aprovant 



el pagament de la certificació de l’obra “Rehabilitació coberta edifici 
Creació d’un Centre d’Acollida Turística CITA”. 65/2012 atorgant un ajut 
d’urgència social a la Sra. Zurera. 66/2012 aprovant el pagament als 
usuaris del servei SAD de desembre 2011. 67/2012 atorgant una bestreta 
de caixa a la sra. Vidal. 68/2012 aprovant vàries factures i el seu pagament. 
69/2012 resolent la reclamació patrimonial del Sr. Vilella. 70/2012 
atorgant un ajut d’urgència social al Sr. Machado. 71/2012 aprovant el 
pagament de les subvencions atorgades a entitats, associacions, 
ajuntaments.72/2012 aprovant el pagament del complement d’activitat del 
mes de setembre 2012. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de dos decrets que 
considera rellevants: núm. 74/2012 on s’aprova el contracte de confirming 
i núm. 94/2012 on s’adjudica la redacció del projecte tècnic i direcció de 
l’obra “Projecte del vas B del dipòsit controlat de Tremp”. 
El Sr. Borrell pregunta si tots els decrets de Gerència d’aprovació de 
factures són convalidats per la Junta de Govern, per Secretaria se li respon 
que si. 
 
Cinquè.- Creació de la Societat de Foment del Pallars Jussà. Exp. 
257/2012. 
 
Vista la necessitat de millorar els nivells de prestació del servei de 
promoció del desenvolupament econòmic de la comarca del Pallars Jussà, 
que fins al moment prestava directament el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i diversos ajuntaments de la comarca. 
 
Atès que s’estima més idoni la prestació d’aquest servei mitjançant una 
societat mercantil de capital mixt, de nova creació. 
 
Àtes que cal l’aprovació inicial del Ple del Consell Comarcal i la submisió 
dels acords a informació pública per modificar la forma de prestació del 
servei, segons l’article 188.5 en relació amb el 160.2 i 232.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals., aprovat  pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny i la posterior adhesió si s’escau dels ajuntaments de la 
comarca. 
 



Atès que l’article 283 1.c del mateix Reglament preveu la possibilitat de 
creació d’una societat mercantil de capital mixt. 
(economia mixta) 
Vistos els informes de secretaria i de intervenció. 
 
El Ple del Consell acorda, amb el vots favorables dels 8 membres del grup 
comarcal de CiU i els 2 membres del grup comarcal d’ERC i l’abstenció 
dels 4 membres del grup comarcal del PSC: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació i els estatuts de la Societat de capital mixt  
anomenada : “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA”. 
SEGON.- Aprovar la Memòria/Estudi de viabilitat de la Societat de 
Foment del Pallars Jussà, SA, que consta a l’expedient. 
TERCER.- Aprovar la fixació del sistema de gestió de la prestació del 
Servei de promoció del desenvolupament econòmic de la comarca del 
Pallars Jussà (gestió indirecta) mitjançant societat mercantil anomenada: 
“Societat de Foment del Pallars Jussà, SA”.  
QUART.-  Aprovar el plec de clàusules jurídiques i econòmiques que han 
de regir el concurs per a la subscripció pública d'accions de la classe B  de 
la societat mercantil anomenada: “Societat de Foment del Pallars Jussà 
SA”. 
CINQUÈ.- Autoritzar el crèdit amb un màxim de 13.000,00 €, amb càrrec 
a les partides corresponents del Pressupost vigent, per tal d’atendre la 
subscripció i desemborsament de les accions de la classe A, de capital de la 
societat esmentada. 
SISÈ.- Sol.licitar els informes pertinents al Departament d’Economia i 
Coneixement i al Departament de Governació i Relacions Institucionals, 
per tal d’adquirir directament les accions de la societat referida i 
condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la recepció d’aquests. 
SETÈ.- Sotmetre a informació pública els acords anteriors i els documents 
que integren l’expedient, durant un termini de 30 dies des de la darrera 
publicació de l’anunci corresponent en el BOPL, DOGC i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, per al seu examen, presentació d’al.legacions i 
suggeriments, si s’escau i als efectes de l’adhesió dels ens locals que 
participin a la societat mercantil “Societat de Foment del Pallars Jussà SA” 
com a socis de la classe A. Determinar que si en aquest termini no es 



formulen reclamacions ni al·legacions, s’entendran definitivament 
aprovats. 
VUITÈ.- Nomenar representant del Consell Comarcal a la Junta General 
de la societat mercantil “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA” al Sr. 
Joan Ubach Isanta, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
NOVÈ.- Facultar al President del Consell per al desenvolupament i 
execució dels acords esmentats i per a que, en representació del Consell, 
subscrigui els documents públics o privats necessaris a l’efecte. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica detalladament el contingut de 
l’acord.  
El Sr. Bellera fa palés que s’han convocat dos reunions informatives 
prèvies: el dilluns dia 5 amb empresaris interessats en formar part de 
l’empresa i el dimecres dia 7 amb tots els alcaldes de la comarca. 
Seguidament explica petits canvis efectuats a la proposta d’acord i aquesta 
es reparteix a tots els consellers.  
El Sr. Borrell pregunta si la memòria aprovada per la Junta de Govern el 
dia 21 d’agost d’enguany amb el títol “Suport a la creació de la Societat de 
Foment del Pallars Jussà” i publicada en el BOPL el dia 31 d’octubre 
d’enguany, és el document que defineix l’empresa esmentada. 
Els Srs. Ardanuy, Bellera i Ubach li responen que no, que la memòria s’ha 
redactat per sol·licitar un ajut econòmic a la Diputació de Lleida. 
Així mateix, el Sr. Ubach fa constar que l’aportació fundacional que fa el 
Consell a l’empresa consta en el pressupost d’aquesta entitat. I el Sr. 
Bellera fa constar que el projecte d’empresa ja s’ha enviat a tots els 
ajuntaments. 
El Sr. Borrell informa que el grup comarcal del PSC s’abstindrà en la 
votació i que aquesta opció de vot és independent del que desprès cada 
ajuntament decideixi. Creu que el procediment de creació de l’empresa ha 
tingut ritmes molt diferents, essent un procediment molt lent a l’inici i 
excessivament ràpit al final. 
El Sr. Ubach li respon que efectivament la posada en marxa de tot 
l’engranatge de creació ha costat molt, que el vicepresident, Sr. Bellera, hi 
ha dedicat bona part del seu temps i formació professional, treballant 
moltíssim en la redacció dels documents fundacionals: Estatuts, informes, 
propostes d’acord, etc. I que gràcies a la dedicació del Sr. Bellera s’ha 
aconseguit una major rapidesa del procediment. 



El Sr. Borrell felicita al Sr. Bellera però creu que els ajuntaments no han 
estat suficienment informats. Posa com exemple els canvis en el capítol 
fundacional. 
El Sr. Ubach fa constar que amb la contractació del director-gerent de 
l’empresa a l’inici del mes de maig, les entitats locals que impulsaven el 
projecte (Consell Comarcal, ajuntaments de Tremp, La Pobla de Segur i 
Isona i Conca Dellà) van deixar actuar aquest directiu qui va reunir un per 
un a tots els ajuntaments per explicar-los el funcionament de l’empresa. 
Finalitza el debat amb un ampli canvi d’impressions, tornan a remarca el 
Sr. Bellera que l’empresa no podrà funcionar amb el capital fundacional i 
que des del Consell Comarcal s’han de demanar ajuts a altres 
administracions. 
 
Sisè.- Ratificació de l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci del 
Montsec. Exp. 47/01. 
 
Vist l’acord del Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà de data 14 de 
març de 2001 d’aprovació dels Estatuts i d’adhesió al Consorci del 
Montsec. 
  
Atès que la Junta de Govern del Consorci del Montsec en la seva sessió de 
18 d’octubre de 2012, va acordar la dissolució inicial de l’esmentat 
consorci a 31 de desembre de 2012. 
 
Vist l’article 324.2 del decret 179/1995, que aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
Vist l’article 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i resta de 
legislació de règim local concordant. 
 
El ple del Consell acorda, per unanimitat dels 14 membres presents, dels 
19 que el componen: 
 



PRIMER.- Ratificar l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci del 
Montsec, acordada en la Junta de Govern del mateix consorci el dia 18 
d’octubre de 2012. 
SEGON.- Delegar en el Consorci del Montsec la tramitació administrativa 
unitària de l’expedient fins a l’aprovació total formal de la dissolució, 
inclosa la informació pública, publicacions i tramesa a la Direcció General 
d’Administració Local a que fan referència els punts, 3 i 5 de l’article 313 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
TERCER.- Determinar que en el supòsit d’inexistència d’al·legacions en 
el tràmit d’informació pública, el present acord inicial esdevindrà definitiu 
sense cap més tràmit. 
QUART.- Trametre un certificat del present acord al Consorci del 
Montsec als efectes del que disposa l’apartat segon anterior. 
INTERVENCIONS: El Sr. Ubach explica el contingut de l’acord, 
assenyalant que l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) situat al 
municipi de Sant Esteve de la Sarga serà gestionat pel Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i el Centre d’Observació de l’Univers (COU) situat al 
municipi d’Ager pel Consell Comarcal de la Noguera. 
També informa que actualment la gestió de l’OAdM es realitza mitjançant 
un conveni entre la Generalitat de Catalunya i la fundació “Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)”. 
Així mateix, informa que s’ha constituït una Comissió de seguiment del 
Montsec formada pels Delegats del Govern de la Generalitat de Catalunya 
a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran, el President de la Diputació, els Presidents 
dels Consells Comarcals de la Noguera i el Pallars Jussà i un representant 
de la Fundació Joan Oró i de l’Associació Montsec turístic.  
El Sr. Borrell opina que seria molt positiu la continuació d’aquest 
Consorci. Desprès d’un ampli canvi d’impressions finalitza el debat. 
  
Setè.- Informes, precs i preguntes. Exp.  
 
INFORMES 
Primer 
El Sr. Ubach informa de la reunió del divendres dia 9 de novembre a 
Barcelona amb el director general d’Administració Local on es va parlar 
del futur PUOSC pel quadrienni 2013-2016. 



El Sr. Ardanuy informa que la proposta del Pla ha estat aprovada per la 
Comissió de cooperació local i es publicaran properament al DOGC les 
bases reguladores i l’execució i s’obrirà la convocatòria única del Pla. 
També informa que l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya i 
de les Diputacions provincials serà al voltant de 400 milions d’euros, amb 
una reducció important vers l’anterior Pla i sense la participació econòmica 
de l’Estat.  
Així mateix, fa palés que solament hi haurà un programa per sol·licitar 
obres i un altre per sol·licitar manteniments i que desapareix el Pla de 
nuclis i altres programes. Seguidament es produeix un ampli canvi 
d’impressions entre tots els presents. 
Finalitza el debat assenyalant el Sr. Ardanuy que les obres que es 
subvencionaran es programaran per l’anualitat 2014 i posteriors, ja que 
l’import econòmic de l’anualitat 2013 es destinarà a pagar subvencions del 
Pla anterior. I que l’import màxim per obres pels ajuntaments serà de 
500.000,00 €. En quant a la partida per manteniment informa que pot 
arribar al 50% de l’import anterior. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Primer 
El Sr. Sala es queixa sobre el servei de recollida d’escombraries al seu 
municipi. 
Concretament diu que en 2 punts del municipi on hi ha 3 contenidors de 
recollida se n’ha inhabilitat un, la qual cosa ha ocasionat que s’omplissin 
els altres dos i la resta d’escombraries es deposités al terra. 
El Sr. Ubach li respon que no es tenia coneixement d’aquest problema i 
que se solucionarà ràpidament.  
Dins d’aquest punt el Sr. Ardanuy informa que s’han cremat pel dipòsit de 
cendres 3 contenidors a Sant Salvador de Toló. 
 
Segon 
El Sr. Borrell  expressa i reitera la seva queixa en el sentit que el Consell 
Comarcal no li ha contestat al seu escrit de 15 de juny on demana unes 
dades econòmiques que no se li han facilitat. Demana una resposta com a 
conseller i no com alcalde que segons diu es com se li ha respost. 



 
Tercer 
El Sr. Borrell pregunta quan cobraran els ajuntaments les subvencions del 
PUOSC.  
El Sr. Ubach li respon que fa un seguiment d’aquestes subvencions però 
que encara no sap quan es podran cobrar, per què hi ha ingressos pendents. 
 
Finalitza la sessió donant les gràcies el Sr. Ubach a tots els consellers per 
la seva assistència. 
 
INTERVENCIONS I OPINIONS 
 
En compliment de l'article 110.1, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril que aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 d'abril, es fa constar 
que durant la sessió han intervingut tots els assistents i que si ha calgut 
reflectir expressament alguna opinió s'ha fet constar a l'apartat 
corresponent. 
En compliment de l'article 110.1 esmentat estenc la present acta. 
Dono fe del seu contingut. 
La Secretària habilitada,    Vist i plau                        
       El President, 
 
 
 
 


