
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.: 5/2000 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 d'octubre de 2000 
Durada: de 21.05 h a 22.15 h 
Lloc: sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Jordi Brescó i Ruíz, conseller 
- Elisabet Calsapeu i Lairet, consellera 

- Montserrat Pagès Llop, secretària acc. 
 
També hi són presents: 

- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero i Maella, interventor 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà i Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu i Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- Joan Busquests i Grau, alcalde d'Organyà 
- Daniel Camps i Parramon, alcalde de la Vansa i Fórnols 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació de les bases i acord de contractació d’una pólissa de crèdit. Delegació 

de competències per a la seva adjudicació a la Comissió de Govern. 



3. Modificació del Pressupost 1/2000. 
4. Ratificació de decrets. 
5. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
6. Moció de CIU i ERC sobre el president Companys. 
7. Informes de Presidència. 
8. Precs i preguntes. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LES BASES I ACORD DE CONTRACTACIÓ D’UNA PÓLISSA 
DE CRÈDIT. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ A 
LA COMISSIÓ DE GOVERN 
 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta al consistori les bases per a la 
contractació d'una pòlissa de crèdit i manifesta que, donada la proximitat del 
venciment d'una de les pòlisses de crèdit concertada per la corporació de l'any 2000, 
es proposa la concertació d'una nova operació de venciment anual i pel mateix 
import (40.000.000 ptes.) 
 
Per unanimitat s'acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació 
d'una pòlissa de crèdit anual per import de 40.000.000 ptes. 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents entitats bancàries amb seu a la comarca la 
presentació de propostes. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a la 
contractació d'aquesta pòlissa i autoritzar el president del Consell Comarcal per a 
signar-la.  
 
 
3. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2000 
 
El president dóna la paraula al gerent, que presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 1/00, mitjançant transferències, ampliacions i 
suplements de crèdit al Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2000, 
l'objectiu del qual és, d'una banda, imputar l'import parcial de crèdits procedents de 
diverses partides pressupostàries a d'altres partides pressupostàries no dotades 
suficientment i amb diferent vinculació jurídica, sense alterar la quantia total del 
Pressupost, modificar a l'alça determinades partides pressupostàries ampliables 
relacionades expressament a les Bases d'execució del Pressupost, i l'ampliació de 
partides pressupostàries vinculades a ingressos determinats que han estat 
concedits. 
 
Es dóna compte de l'existència del dictamen favorable emès per la Comissió de 
Governació i Finances de data 10 d'octubre. 



 
El Sr. Mas Bentanachs pregunta quins eren els crèdits inicialment consignats a les 
partides corresponents a protocol i a càrrecs electes que són incrementades amb 
baixes d'altres partides per transferència de crèdit. 
 
Respon el gerent i manifesta que la partida de protocol inicial era d'unes 500.000 
ptes. i la de desplaçaments de càrrecs electes era de 1.500.000 ptes. Així mateix 
explica que en el moment de redactar el pressupost aquestes dues i altres partides 
que ara són objecte de modificació potser van ser pressupostades de manera molt 
ajustada. 
 
El president sotmet l'expedient a votació, i el Ple del Consell Comarcal, per majoria 
absoluta, amb l'abstenció del grup del PSC-PMC-PPP, acorda: 
 
Primer. Aprovar transferències de crèdit entre diverses partides del pressupost de 
despeses de l'entitat de l'exercici 2000, per un import de 3.035.864 ptes., segons 
l'informe de la intervenció comarcal que acompanya l'expedient. 
 
Segon. Aprovar ampliacions de crèdit de diferents partides ampliables relacionades 
expressament en les bases d'execució del pressupost de l'entitat de l'exercici 2000, 
per un import de 10.000.000 ptes. 
 
Tercer. Aprovar suplements de crèdit de diferents partides d'ingrés i les seves 
corresponents partides de despeses per un import de 17.353.893 ptes. 
 
Quart. Continuar la tramitació de l'expedient d'acord amb el que estableix l'article 
160.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, i 
considerar-lo aprovat definitivament si no es presenten reclamacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 
4. RATIFICACIÓ DE DECRETS 
 
La secretària dóna compte que s'han dictat els decrets de Presidència núms 20, 21 i 
22 de contractació de personal, que estan pendents de ratificació, el resum dels quals 
és el següent: 
 
Decret 20/2000: Contractació de la Sra. Iolanda Arnal Dueso, enginyera agrònoma, 
temporal, a través d'un programa subvencionat pel Departament de Treball, que 
desenvoluparà el seguiment de les obres de camins de l'any 2000. 
 
Decret 21/2000: Contractació de la Sra. Àgata Hortensi, fisioterapeuta, que prestarà 
els serveis que fins ara es desenvolupaven amb un contracte de prestació de serveis. 
 
Decret 22/2000: Contractació de la Sra. Gemma Moliné, diplomada en ciències 
empresarials, temporal. 
 
I, per unanimitat dels membres presents, es ratifiquen. 
 
 
 
 



5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I RESOLUCIONS DE 
GERÈNCIA 
 
La secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i resolucions de 
Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
* Decrets núms. del 18 a 24/2000, compresos entre els dies 4 d'agost i la data 
d'avui. 
* Resolucions núms. 10 a 12/2000, compreses entre els dies 4 d'agost i la data 
d'avui. 
 
 
6. MOCIONS 
 
6.1. SOBRE EL PRESIDENT COMPANYS 
 
Moció dels regidors del Grup de Convergència i Unió, del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya-Partit 
del Progrès del Pirineu, al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
 
 Atès que enguany es commemora el seixantè aniversari de l’afusellament i la 

mort del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, per 
part de l’exèrcit franquista, com a conseqüència de la sentència dictada en 
consell de guerra. 

 
 Atès que Lluís Companys és un dels líders catalans més destacat de la nostra 

història. Va ser president del Parlament de Catalunya i ministre de Marina, i 
sobretot va ser elegit president de la Generalitat el gener de 1934, única raó per 
la qual fou persequit i condemnat a mort, que és la figura que representava les 
llibertats i el poble català. 

 
 Atès que les democràcies com la catalana, i els ajuntaments que la representem, 

hem de reconèixer perennement l’exemple dels seus fills més il·llustres, entre els 
quals Lluís Companys. I hem de fer el possible perquè el seu record i la seva 
lluita en defensa de les llibertats de Catalunya siguin presents als nostres 
municipis. 

 
 Atès que l’assassinat del President de la Generalitat exemplifica la voluntat dels 

vencedors de la Guerra Civil de posar fi a la realitat nacional de Catalunya. 
 
 Atès que seixanta anys després del criminal acte de guerra contra la màxima 

autoritat legítima i democràtica de Catalunya, l’Estat Espanyol no a atès encara 
la petició unànime de les institucions catalanes perquè el sumari aleshores 
instruït en Consell de Guerra per l’exèrcit franquista sigui finalment revisat, tot 
restituint-li legalment al M.H. Sr. Lluís Companys i Jover l’honorabilitat i la del 
poble de Catalunya. 

 
 Atès que el Govern de la Generalitat, per donar compliment a un mandat del 

Parlament, ha creat la Comissió Lluís Companys, que tindrà per objecte la 
divulgació, el foment de les iniciatives populars i la recerca i investigació de la 
figura del que va ser President de la Generalitat. 

 



Per aquest motiu, es proposa al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell l'adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. Instar el Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats i al Govern de 
l’Estat Espanyol perquè, amb ocasió del 60è aniversari de l’afusellament del M.H.Sr. 
Lluís Companys i Jover, emprengui les accions necessàries per assolir la 
reivindicació definitiva de la seva figura, per mitjà de la revisió de l’expedient 
sumaríssim contra ell instruït per un consell de guerra franquista. 
 
Segon. Donar suport a la creació de la Comissió Lluís Companys, creada per tal 
que durant dos anys es fomenti, s’estudiï la seva vida i obra, i per donar suport a les 
iniciatives populars de difusió de la seva figura. 
 
Tercer. Notificar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats 
de Madrid, al Govern de l’Estat Espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas Bentanachs del grup del PSC-PMC-PPP i manifesta que 
el seu grup votarà a favor, subscrivint la moció des de la seva presentació, i 
considera que es bo que es recordi la memòria del President Companys sense ànim 
partidista en tant que va ser president de tots els catalans, tot i que el seu grup 
potser alguna expressió l'hauria fet diferent. 
 
El Sr. Brescó, del grup d'ERC manifesta que la moció és molt similar a la presentada 
també a l'Ajuntament de la Seu i que la suscriuen i voten a favor des de l'inici. 
 
El grup de CIU manifesta que igualment votaran a favor. 
 
El grup del PP manifesta que el seu vot serà l'abstenció. 
 
Per majoria absoluta amb l'abstenció del grup del PP s'aprova la moció presentada 
per la resta de grups polítics comarcals. 
 
 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA s'inclou a l'ordre del dia la presentació de les 
següents mocions: 
 
6.2- Sobre el preu del gasoil. 
6.3- Sobre el RD 4/2000 de llibertat del sector immobiliari. 
6.4- Sobre les noves matrícules de vehicles. 
 
6.2  MOCIÓ SOBRE EL PREU DEL GASOIL 
 
Moció que presenten al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, els Grups de 
Convergència i Unió, del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Partit del Progrès del Pirineu. 
 
L’increment generalitzat del preu dels carburants, especialment del gasoil, 
experimentat en els últims mesos, com a conseqüència de la falta de competència 
en el mercat espanyol de distribució, del comportament dels països productors i del 



constant encariment del dòlar, ha suposat un increment molt important dels costos 
de producció o distribució en la majoria dels sectors econòmics que repercuteixen 
en el conjunt de la societat. 
 
Les mesures adoptades pel govern de l’Estat Espanyol per implementar una major 
competència en el sector dels hidrocarburs, encara no han evitat la tendència alcista 
dels preus. 
 
L’encariment del preu dels carburants afecta molt negativament els sectors del 
transport per carretera, agrari i pesquer, en aquests dos últims casos, duplicant els 
costos d’explotació, i en el primer cas, reduint fins a límits difícilment suportables el 
marge d’explotació en un sector on es fa molt difícil que es puguin pujar les tarifes 
dels serveis, per la gran competència existent. 
 
La falta de competència en el sector dels hidrocarburs, amb el consegüent 
encariment dels carburants, està perjudicant de forma greu l’economia domèstica 
dels habitants del nostre municipi. L’increment dels indicadors d’inflació afecta molt 
negativament a l’economia del nostre país i de la qual se’n ressenteixen els sectors 
productius i, en última instància, els consumidors. 
 
Els consells comarcals que presten serveis que impliquen un consum de carburants 
es veuen directament afectats per l’increment del preu d’aquests. 
 
La Directiva 92/81/CEE del Consell, de 19 d’octubre de 1992, relativa a 
l’harmonització de les estructures de l’impost especial sobre hidrocarburs, estableix 
que els Estats membres poden eximir o reduir l’impost especial que grava el gasoil 
utilitzat en l’activitat agrària. 
 
Es creu convenient que, de manera urgent, el govern de l’Estat espanyol apliqui 
mesures per compensar els sector de transport per carreteres, agrari i pesquer, 
d’entre les quals hi cabrien la reducció dels signes, índex o mòduls de l’IRPF i del 
règim simplificat de l’IVA, la potenciació de la producció de biocarburants i demés 
energies alternatives i la reducció dels impostos sobre el gasoil. 
 
L’actual sistema impositiu dels hidrocarburs aplica l’IVA sobre la suma del cost de 
producció del gasoil i l’impost sobre hidrocarburs, essent una solució tècnica viable 
per rebaixar la fiscalitat dels carburants aplicar l’IVA només sobre el preu  de cost i 
no sobre l’impost d’hidrocarburs o bé, la creació d’un impost especial sobre 
hidrocarburs variable que mantingui constant l’ingrés unitari de l’Estat, és a dir, fer 
constant la suma d’IVA més impost especial, amb la qual cosa els comptes públics 
no es veurien afectats.  
 
Per aquests motius, el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Demanar al govern de l’Estat espanyol que adopti les mesures necessàries 
per tal de reduir els efectes que l’augment del preu del gasoil està produint en els 
sectors del transport per carretera, agrari i pesquer reduint els signes, índex o 
mòduls de l’IRPF, reduir l’IVA que els afecta, aplicar l’IVA només sobre el preu de 
cost del carburant o creant un impost especial sobre hidrocarburs variable que 



mantingui constant l’ingrés unitari de l’Estat, fent constar la suma d’IVA més impost 
especial. 
 
Segon. Instar el govern de l’Estat espanyol perquè incrementi les mesures per 
facilitar una major competència en totes les fases del mercat d’hidrocarburs líquids, 
al mateix temps que adopta les actuacions necessàries en ordre a reforçar el 
respecte de la normativa de la lliure competència per parts dels operadors del 
mercat d’hidrocarburs. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Economia del govern de l’Estat 
espanyol. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'aprova la present moció. 
 
 
6.3  MOCIÓ SOBRE EL R.D. 4/2000 DE LLIBERTAT DEL SECTOR IMMOBILIARI 
 
Moció que presenten al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, els Grups de 
Convergència i Unió, del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Partit del Progrès del Pirineu. 
 
La promulgació del Reial Decret Llei 4/2000, de 23 de juny, de mesures urgents de 
lliberalització del sector immobiliari, conté un article 1r estructurat en tres apartats 
dels quals es deriva una modificació de diversos aspectes del règim normatiu 
establert en la Llei 6/1998, de 13 d’abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones.  
 
L’article 1 d’aquest RDL comporta una vulneració de les competències urbanístiques 
que té la Generalitat de Catalunya, així com una lesió al principi d’autonomia local 
consagrat a la Constitució. 
 
El model territorial català, amb un seguiment acurat i controlat de la política 
d’ordenació urbanística i la política del sòl per part de la Generalitat de Catalunya i 
dels nostres ajuntaments ha aconseguit vertebrar el territori amb una xarxa sòlida i 
operativa de planejament urbanístic. 
 
Aquest esforç coordinat i continuat des de fa vint anys, quedarà en no res si grans 
extensions del territori català passen a ser irreflexivament sòl urbanitzable  i el 
desenvolupament urbanístic deixarà de ser sostenible. 
 
El Tribunal Constitucional, en la seva sentència de 20 de març de 1997, ha 
determinat que les competències urbanístiques són exclusivament de les comunitats 
autònomes. 
 
El Reial Decret Llei no és fet amb acord ni amb les comunitats autònomes ni amb les 
corporacions locals, donat, però, que aquest RDL es tramitarà com a projecte de llei 
pel procediment parlamentari d’urgència, és el moment de la negociació i del debat. 
Cal intentar reconduir els preceptes controvertits pel camí de la legalitat 
constitucional i estatutària. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 



Primer.  Constatar la mès radical disconformitat d’aquesta corporació envers l’article 
primer del Reial Decret Llei 4/2000, de 23 de juny, de mesures urgents de 
liberalització del sector immobiliari, per raó de la seva inconstitucionalitat manifesta, 
en envair els àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya i dels 
ajuntaments en matèria d’Urbanisme. 
 
Segon. Fer arribar la present moció a tots els partits polítics de Catalunya amb 
representació parlamentària al Congrès dels Diputats i al Senat, per tal que facin el 
que puguin per aconseguir, amb la tramitació com a projecte de llei pel procediment 
parlamentari d’urgència, que el contingut del RDL s’adeqüi amb l’estructura 
competencial establerta a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Tercer. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que adopti les mesures 
adients per tal de preservar les seves competències i les dels nostres ajuntaments 
en matèria urbanística i fins i tot, si fos necessari, plantegi recurs 
d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s'aprova la present moció. 
 
 
6.4 MOCIÓ SOBRE LES NOVES MATRÍCULES DELS VEHICLES 
 
Moció que presenten al Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, els Grups de 
Convergència i Unió, del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya i del grup del 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Partit del Progrès del Pirineu. 
 
Atès que el vell model de matrícules de vehicles va arribar a la seva capacitat 
màxima a Madrid i a Barcelona. 
 
Atès que el Govern de l’Estat espanyol, amb l’Ordre de 15 de setembre del 2000, 
per la qual es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat per Real Decret 
2822/1998, ha reformat el sistema i disseny de la placa de la matrícula dels vehicles, 
per adaptar-les al reglament de la Unió Europea que recomana l’harmonització a 
nivell Europeu, però que en cap cas obiga a escollir cap sistema concret. I que 
aquest nou disseny, en vigor des del dia 18 de setembre, és un empobriment de la 
plurinacionalitat de l’Estat Espanyol. 
 
Atès que creiem que les noves plaques han de reflectir la diversitat nacional de 
l’Estat de manera que es visualitzessin els distintius o símbols de les comunitats 
autònomes i, concretament el “CAT” en el cas de Catalunya. 
 
Atès que considerem que un model de plaques de matrícula que no reconeix el fet 
nacional de Catalunya vulnera clarament els drets reconeguts en la Constitució i 
l’Estatut. 
 
Atès que altres països de la Unió Europea han optat per incloure el distintiu 
provincial, com és el cas d’Itàlia, o bé, que les regions, de forma opcional, hi puguin 
incloure el seu distintiu, com és el cas d’Alemanya. 
 
Per aquest motiu, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 



Primer.  Manifestar el nostre rebuig al sistema actual de plaques de matrícules 
imposat per l’Ordre de 15 de setembre del 2000 per la qual es modifica el 
Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998. 
 
Segon. Demanar la derogació del Decret i que es canvïi el sistema de plaques de 
matrícula dels automòbils per un altre, on es visualitzin els distintius o símbols de les 
Comuitats Autònomes. 
 
Tercer. Notificar aquesta moció al Govern de l’Estat Espanyol, a l’Associació 
Catalana de municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
El grup de CiU vota a favor. 
 
El grup del PSC-PMC-PPP vota a favor. 
 
El grup d'ERC vota a favor. 
 
El grup del PP manifesta que el seu vot es d'abstenció. 
 
Per majoria absoluta amb l'abstenció del grup del PP s'aprova la moció presentada 
per la resta de grups polítics comarcals. 
 
 
7. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president dóna compte de les informacions següents: 
 
Reunió informativa sobre la Llei d'Intervenció Integral al Medi Ambient, que 
tindrà lloc demà a la sala d'actes del Consell a les 11h del matí, en què assistiran 
com a ponents el Sr. Josep M. Pelegrí, director general de Qualitat Ambiental, el Sr. 
Camino, delegat territorial de Medi Ambient a Lleida, i el Sr. Antoni Choy, subdirector 
general d'Intervenció i Qualitat Ambiental, i a la que han estat convocats secretaris, 
tècnics municipals i profesionals lliberals per analitzar l'aplicació concreta d'aquesta 
nova llei. 
 
Reunions informatives d'autoprotecció per a càrrecs electes. El president 
informa que s'han fet dues reunions al Consell Comarcal, convocades pels Mossos 
d'Esquadra, amb l'objectiu d'informar els càrrecs electes sobre les mesures han de 
prendre com a autoprotecció; remarca la poca assistència que hi ha tingut, sobretot 
la primera xerrada que va ser divendres. 
 
El Sr. Brescó comenta que potser no es va avisar amb prou temps, doncs a ell el 
van telefonar el dilluns al vespre per assistir a la reunió el dimarts al matí. 
 
El Sr. Porta, gerent, explica que la convocatòria d'aquestes reunions la va fer els 
Mossos d'Esquadra, i aquests, un cop vista la poca assistència a la reunió de 
divendres, van demanar al Consell si podrien avisar telefònicament a la gent 
convocada per dimarts per tal d'assegurar d'alguna manera la màxima assistència, 
la qual cosa es va fer durant el dilluns. 
 



Servei d'ambulàncies: El president comenta que ja fa més d'un mes que funciona 
el nou servei d'ambulàncies a la comarca, i que ara per ara el funcionament sembla 
correcte i no s'ha sentit cap queixa. 
 
A continuació el president recorda que el proper Ple serà el dia 21 de desembre tal i 
com es va acordar anteriorment. 
 
Telefonia mòbil: El president explica que s'està treballant en l'enquesta tramesa als 
usuaris de telèfon cel·lular (29s) per establir les línies a seguir i buscar-hi la millor 
solució. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
Demana la paraula el Sr. Mas i comenta que en els plens es tractin coses més 
importants, i no només mocions; així doncs considera que els temes haurien 
d'implicar mes els municipis. Alhora planteja que en el proper Ple es pogués 
plantejar una moció consensuada entre tots els grups sobre el decret de 
lliberalització d'horaris comercials. 
 
El president obre torn de preguntes entre el públic assistent i demana la paraula el 
Sr. Pubill Altimir, alcalde de Cava, i en primer lloc agraeix que al cap de 12 anys de 
tenir telèfon del sistema track es faci un estudi per veure com funcionen, doncs està 
clar que, almenys en el seu municipi, funcionen molt malament. A continuació 
explica la història del què ha passat a Ansovell en què l'any 1983 es va instal·lar un 
telèfon públic, ja que es necessita que tots els pobles es puguin comunicar, però 
que la companyia telefònica, al ser menys de 50 habitants (n'eren 48) s'havia de 
pagar. Va ser gràcies a la necessitat i a la unió de tot el poble que pagant 500.000 
ptes es va poder instal·lar un telèfon públic a Ansovell, la qual cosa va representar 
un gran esforç per tots i més tenint en compte que l'economia d'aquest municipi es 
basa en la ramaderia, i que tots són pagesos. 
 
Al cap d'uns anys, quan van sortir els "track", la companyia es va adreçar a la familia 
que tenia el telèfon public per explicar-lis que el nou sistema funcionava 
perfectament i va procedir a sustituir la instal·lació convencional per aparells 
cel·lulars, i el que es va aconseguir va ser deixar el poble d'Ansovell incomunicat. 
 
Així mateix manifesta que diverses vegades s'ha dirigit al Parlament per tal que es 
podés fer tornar la línia telefónica convencional a Cava i aclarir les obligacions de 
Telefónica, i tant CiU com el PP li van votar en contra. 
 
A continuació presenta la resposta feta pel Consell Executiu a través del Conseller 
de Presidència a una pregunta formulada per ERC sobre les línies telefòniques a 
Cava en la que es manifesta que, un cop consultat a Telefònica, a Cava no hi ha 
hagut mai telefonia convencional i, vol deixar molt clar que això és una gran 
mentida, doncs a part del telèfon públic que es va instal·lar l'any 1983, ell mateix va 
haver de pagar 600.000 ptes. per tenir telèfon a casa, que el necessitava a part 
d'altres coses perquè a casa seva hi viu gent gran, i també el van canviar per 
sistema cel·lular, el qual ja fa més d'un any que té avaries constants, essent la més 
freqüent el quedar-se sense poder telefonar dos cops seguits, i està disposat a fer 
venir qui sigui per veure con s'ha d'arreglar aquest problema. 
 



El president proposa que el Consell s'adreci al Conseller de Presidència i a la Mesa 
del Parlament per aclarir el tema. 
 
El Sr. Solà Solà manifesta que segurament el millor fora dirigir-se directament contra 
la companyia per incompliment de contracte, doncs segur que si ell va pagar per la 
línea hi ha d'haver un contracte signat, i que per aquestes coses no sembla massa 
efectiu dirigirse al Parlament. 
 
El Sr. Tordesillas proposa que el Consell Comarcal es faci càrrec de les despeses 
que es derivin de la defensa jurídica d'aquesta demanda, doncs també podria servir 
per altres casos en situació similar. 
 
El president manifesta que potser abans de prendre una decissió d'aquest tipus és 
millor adreçar-se al Conseller de Presidència o a la Mesa del Parlament per aclarir el 
tema. 
 
El Sr. Mas manifesta que si es vol jugar fort en aquest tema potser es podria mirar 
d'exercir l'acció popular, i que el Consell o la Diputació ajudin a l'Ajuntament de 
Cava perquè sinó no ho podran arreglar. 
 
El Sr. Solà exposa el seu punt de vista en el sentit que si hi ha un contracte per a la 
instal·lació telefònica inicial, el particular s'ha de dirigir contra la companyia. 
 
El Sr. Domingo Barnils exposa que del que s'ha de parlar és de telecomunicacions 
en el sentit més ampli, incloent Internet, cobertura de mòbils i altres serveis com la 
televisió, perquè el cas de Cava no és aïllat. També explica que s'ha parlat d'aquest 
tema arrel de les enquestes que ha tramès el Consell Comarcal als usuaris de 
telèfons cel·lulars, coneguts com els 29, i en realitat no cal fer una enquesta per 
saber que van malament. Així mateix manifesta que s'hauria de fer un mapa de 
cobertures de telèfon i televisió, sense esperar al cable que segur que encara 
tardarà molt, i deteminar costos de quan val tot això. 
 
Respon el Sr. Porta, gerent, i explica que la zona fosca de cobertura amb telefonia 
mòbil està detectada, i s'està treballant en el tema per trobar una solució tot i que no 
hi ha res de concret. Així matiex explica que les companyies acabant dient que amb 
la telefonia mòbil de tercera generació (veu i dades) s'acabarà el problema, però 
això no sabem quan serà exactament. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó i manifesta que al segle XXI per endreçar el territori és 
fonamental entrar en els sistemes de nova tecnologia, i en aquests sistemes s'hi han 
d'incorporar tots els nuclis, i més tenint en compte que l'economia del Pirineu es 
basarà en el turisme, el teletreball les telecomunicacions. Així mateix insisteix en 
què al Pirineu s'hi ha de poder instal·lar a treballar qui vulgui i per tant s’ha de 
disposar de totes les telecomunicacions per no quedar enrera, docns cada vegada 
més la societat viurà d'una manera virtual. 
 
En aquest mateix sentit, el Sr. Solà posa com a exemple que a través dels telèfons 
"track" no es poden fer servir les targes de crèdit, i els comerços i els restaurants hi 
noten molt, de manera que on hi hagi telèfon amb fils no s'ha de deixar treure de cap 
manera. 
 



La Sra. Calsapeu exposa que es podria intentar posar d'acord a la gent perquè 
reclamin tots i canalitzar-ho a través dels ajuntaments, ja que en els municipis de 
Montferrer i Castellbó o bé a Basella també passa.  
 
 
No havent-hi cap altra paraula demanada s'aixeca la sessió i jo, la secretària, estenc 
la present acta. 
 
La secretària acc. Vist i plau 
 El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA: L’acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 757933-B al 
núm. 757938-B, i comprèn un total de 6 folis, numerats al 33 al 38. 
 
La Seu d’Urgell, 22 de desembre de 2000 
 
La secretària acc. 


