
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2002 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 de juny 2002 
Durada: De 21.30 h. a 22.45 h. 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 

Hi assisteixen: 

- Ventura Roca i Martí, president  
- Joan Orrit i Armengol, vicepresident 
- Jesús Bentanachs i Vives, vicepresident 
- Jesús Fierro i Rugall, vicepresident 
-  M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Ramon Graell i Hernández, conseller 
- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Pilar Quingles i Tàpies, consellera 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Joan Giró Fontich, conseller 

- Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
També hi són presents: 

- Pere Porta i Colom, gerent 
 
Excusen la seva assistència: 

- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- Josep Cerqueda i Travé, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Busquets i Grau, alcalde d'Organyà 
- Pere Artigues i Alrich, alcalde de Valls de Valira 
 



Ordre del dia 
 
1.   Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2.   Presa de possessió d'un conseller comarcal. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

3. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 1/2002. 
4. Acord d’adhesió al programa Territoris Digitals. 
5. Sol·licitud al Departament de Governació per a ser prova pilot de Centre de 

Serveis. 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Aprovació del projecte: Arranjament del camí ral d’Arfa a la Seu d’Urgell. 
7. Aprovació del projecte: Arranjament del camí rural d’Aravell a Bellestar. 
8. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal 

per a la realització i el finançament de les obres del camí rural de Calbinyà. 
9. Acord sobre les al·legacions a l’aprovació inicial del projecte d’obres: Arranjament 

del camí rural de Calbinyà i aprovació definitiva, si s’escau. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 

10. Conveni del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de Consum, 2002. 
11. Ratificació del Decret d’aprovació del Conveni amb el Departament de 

Presidència. 
12. Ratificació del Decret d’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament d’Arsèguel i la 

Direcció General d’Arquitectura i Habitatge - INCASOL per a l’execució d’una 
obra. 

13. Manifestació de suport a les propostes de la reunió de 20/5/2002 pels accidents 
produïts a les carreteres públiques per animals salvatges. 

14. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 

Punt inclòs per urgència 

15. Prendre coneixement i acord d’acceptació de la dimissió d’un conseller comarcal. 
16. Aprovació del projecte d’obres: Electrificació de l’estació d’esquí i antena de 

telecomunicacions a Tuixén i la Vansa. 
17. Informes de Presidència. 
18. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat, s'aprova l'acta de la sessió anterior, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER COMARCAL 
 
La Junta Electoral Central ha tramès al Consell Comarcal el nomenament d‘un nou 
conseller comarcal del grup d’ERC, en substitució de la Sra. Calsapeu que va 
presentar la seva dimissió, acceptada pel Ple de 11 d’abril de 2002. 
 



Essent present el Sr. Joan Giró Fontich, la secretària procedeix a llegir la fórmula de 
promesa establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, per a prendre possessió. 
 
"Jura o promet per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de conseller del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb lleialtat al Rei, i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat “ 
 
Responent el Sr. Giró : - Si . 
 
El president dóna possessió formal al Sr. Joan Giró Fontich com a conseller comarcal, i 
expressa unes paraules de benvinguda. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 

3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2002 
 
El president dóna la paraula al gerent, el qual presenta al consistori l'expedient de 
modificació de crèdits núm. 1/02, mitjançant ampliació de crèdit i generació de 
crèdits per ingressos al Pressupost de la corporació comarcal de l'exercici de 2002, 
l'objectiu del qual és donar d'alta partides de despeses amb el crèdit procedent de la 
concessió de subvencions corresponent al total de la despesa. 
 
1.  Suplements de crèdit   

Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 
1-1/1 462,00 IEI Aport. llibre AU 3.606,07 451,226,12 
1-2/1 470,00 Empreses Prv. llibre AU 6.010,12 451,226,12 

TOTAL SUP. DE CRÈDIT …  9.616,19  
 
2.  Crèdits extraordinaris   

Núm.  P. ingrés Denominació Import P. despesa 
2-1/1 826,00 CAU XXI, Ajut de tresoreria 30.000,00 761,820,00 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS   30.000,00  
 
3. Incorporació de romanents 
Núm  P. ingrés Denominació Import euros P. despesa 

1  870,02 Acció social personal funcionari 26,40 123,162,04 
2  870,02 Acció social personal laboral 17,72 123,163,04 
3  870,02 Equipament dependències serveis socials 13.651,28 324,625,02 
4  870,02 Xarxa camins 2001 634.092,11 511,601,00 
5  870,02 Conservació i neteja lleres 51.168,13 444,601,01 
6  870,02 Programa PERC 2001 40.554,82 731,637,04 
7  870,02 Programa petits nuclis 62.305,97 761,601,20 
8  870,02 Centre teletreball 11.260,62 521,626,01 

  TOTAL ... 813.077,05  
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per la Comissió de Governació i 
Finances del dia 3 de juny, i atès el disposat a l'art. 158 de la Llei 39/88, reguladora 
de les hisendes locals, 
 
Per majoria, amb l’abstenció dels quatre membres presents del grup del PSC-PPP, 
s'acorda: 



Primer. Aprovar ampliació de crèdit de diverses partides de despeses per un import 
de 9.616,19 €. 
 
Segon. Aprovar la generació de crèdit d’una partida del pressupost de l'entitat de 
l'exercici 2002, per un import de 30.000 €. 
 
Tercer. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit per import de 813.077,05 € 
amb càrrec al romanent de tresoreria. 
 
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. ACORD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA TERRITORIS DIGITALS 
 
El gerent explica que la Generalitat de Catalunya ha de presentar el projecte anomenat 
Territoris Digitals al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que té un import global 
d’aproximadament 1.000 M/PTA, que es finançarien el 50 % a càrrec de l’Estat i el 50 
% a càrrec de la Comunitat Autònoma i els ens locals. En aquest projecte s’integraria 
l’Alt Urgell on aniria conjuntament l’Ajuntament de la Seu amb propostes concretes i la 
resta de la comarca amb el Consell, tot i haver de ser un sol projecte. 
 
El gerent explica que des del Ministeri es preveia dirigir aquest projecte a ciutats 
mitjanes i grans, però s’ha fet molta pressió per tal que entressin altres zones. Alhora la 
Generalitat ha contractat una consultora que està elaborant les bases comuns a tots 
els territoris previstos a Catalunya. 
 
El Sr. Brescó pregunta quan estarà llest el projecte per a l’Alt Urgell i quan es preveu 
signar el conveni. 
 
El gerent respon que es preveu el projecte per finals de juny i que el primer conveni 
que s’ha de firmar serà el del Ministeri amb la Generalitat. 
 
El Sr. Mas manifesta que el seu grup votarà a favor doncs és molt important que un 
projecte de subvencions en noves tecnologies, que segurament hagués anat a parar a 
ciutats mitjanes de Catalunya, es pugi beneficiar la comarca. Alhora manifesta que 
l’alcalde de la Seu va intervenir directament davant el Ministeri a Madrid, i que hi ha la 
voluntat que la ciutat de la Seu d’Urgell consti com un territori més. 
 
“El Consell Comarcal està interessat en participar al Projecte de desenvolupament de 
la societat de la informació sota la denominació de Territoris Digitals, que té per 
objectiu la voluntat d’evitar l’exclusió i la desigualtat que pot comportar l’ús no igualitari 
de les tecnologies de la informació i comunicació, intentant canviar les tendències de 
despoblament dels nuclis i posar de manifest la intenció del projecte de considerar el 
dret a l’accés a les tecnologies de la informació com un dret universal dels ciutadans, 
independentment del seu lloc de residència. 
 
Per posar-lo en funcionament i sol·licitar els ajuts corresponents, la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya ha 
plantejat la possibilitat que l’àmbit d’actuació del projecte sigui de 5 territoris: la 



comarca de l’Alt Urgell i la Seu, Callús, la Vall de Ribes (cinc municipis), la comarca del 
Pla de l’Estany i Amposta. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Adherir-se a la proposta de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Investigació de la Generalitat de 
Catalunya, elaborat en el marc del programa “Ciudades Digitales” del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, pel projecte “Societat de la Informació i Territori”. 
 
Segon. Trametre aquest acord a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació. 
 
Tercer. Delegar a la Comissió de Govern les competències necessàries per a 
l’aprovació del projecte i la signatura dels convenis que corresponguin per al 
desenvolupament d‘aquest. 
 
 
5. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ PER A SER PROVA 
PILOT DE CENTRE DE SERVEIS 
 
El Govern de la Generalitat, els grups parlamentaris i els representants del món local 
van signar un pacte per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la 
informació a les administracions públiques catalanes el 23 de juliol de 2001. 
 
A partir d’aquest pacte el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha 
plantejat un seguit d‘actuacions, i entre elles es troba la creació a les comarques de 
centres de serveis integrats amb els objectius d’impulsar els nous serveis que 
ofereixen les noves tecnologies en informació i comunicació, integrar recursos en un 
nou portal de l’Administració catalana, potenciar l’ús de mitjans de seguretat 
electrònica, potenciar la formació del personal de l’administració i que els ciutadans 
pugui accedir a una administració nova. Alhora es pretén que aquest nous serveis es 
puguin coordinar i dinamitzar des dels consells comarcals. 
 
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya la ubicació al Consell Comarcal de l’Alt Urgell d’un Centre de 
Serveis Integrats pel desenvolupament de l’Administració Oberta a la comarca. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 
 

ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
6. APROVACIÓ DEL PROJECTE: ARRANJAMENT DEL CAMÍ RAL D’ARFA A 
LA SEU D’URGELL 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, 
 

Títol Import 
Arranjament del Camí Ral d’Arfa a la Seu d’Urgell 169.231,14 € 



 
Vist l'informe favorable de la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient de 3 de 
juny; 
 
Atès el que disposa l'article 219 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres esmentat. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al 
tauler d'anuncis comarcal i al del municipi en el terme municipal del qual es 
realitzarà l'actuació (Ribera d’Urgellet) per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser 
consultat i es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que si no es 
presenten al·legacions es considerarà definitivament aprovat per aquest Consell 
Comarcal. 
 
Tercer. Iniciar els tràmits amb l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet per a la cessió 
gratuïta dels terrenys afectats. 
 
 
7. APROVACIÓ DEL PROJECTE: ARRANJAMENT DEL CAMÍ RURAL 
D’ARAVELL A BELLESTAR 
 
Vist el projecte redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal, 
 

Títol Import 
Arranjament del camí rural d’Aravell a Bellestar (separata 1)  
Fase 1: 88.952,64 €                          Fase 2: 78.951,68 € 167.904,32 € 

 
Vist l'informe favorable de la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient de 3 de 
juny; 
 
Atès el que disposa l'article 219 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres esmentat. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al 
tauler d'anuncis comarcal i al del municipi en el terme municipal del quals es 
realitzarà l'actuació (Montferrer i Castellbò) per tal que, en el termini de 30 dies, 
pugui ser consultat i es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que 
si no es presenten al·legacions es considerarà definitivament aprovat per aquest 
Consell Comarcal. 
 
Tercer. Iniciar els tràmits amb l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò per a la cessió 
gratuïta dels terrenys afectats. 
 
 



8. APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SEU 
D’URGELL I EL CONSELL COMARCAL PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
DEL CAMÍ RURAL DE CALBINYÀ 
 
En sessió de 13 de setembre de 1990 el Ple del Consell va aprovar el Conveni marc 
sobre delegació de competències municipals en matèria d’accessos als nuclis de 
població. 
 
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, de 3 d’abril de 2002, va 
acordar sol·licitar al Consell Comarcal la inclusió, entre altres, de les obres del camí 
de la Seu a Calbinyà en el Pla de camins comarcal. 
 
En data 3 de juny d’enguany, la Comissió d'Infraestructures i Medi Ambient va 
informar favorablement la signatura del present Conveni amb l’Ajuntament de la Seu 
per a la realització de les obres del camí rural d’accés a Calbinyà. 
 
Vist el text de l'esmentat Conveni; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar l'esmentat Conveni en tots els seus termes. 
 
Segon. Facultar el president per tal que signi aquest Conveni en nom i 
representació de la corporació comarcal. 
 
 
9. ACORD SOBRE LES AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL 
PROJECTE D’OBRES: ARRANJAMENT DEL CAMÍ RURAL DE CALBINYÀ I 
APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU 
 
El Ple del Consell de 11 d’abril de 2002 va aprovar inicialment el projecte d’obres del 
camí d’accés a Calbinyà, i havent-se exposat al públic pel termini de 30 dies amb la 
indicació que si no es presentaven al·legacions s’elevaria a definitiu automàticament, 
no ha esta possible perquè s’ha presentat una al·legació, en data 14 de maig de 2002,  
per part del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. 
 
S’ha tramès còpia de l’escrit d’al·legacions al Col·legi d’Enginyers Agrònoms per tal 
que puguin manifestar allò que tinguin per convenient, ja que la tècnica redactora hi 
està col·legiada. 
 
La Comissió d’Infraestructures i Medi Ambient ha informat favorablement la 
desestimació de les al·legacions. 
 
S’entén que la tècnica signatària del projecte és competent atenent que aquest camí 
es pot considerar absolutament rural, tant per les seves característiques com per la 
seva situació. 
 
I per tant, per unanimitat dels membres s’acorda: 
 
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports. 
 



Segon. Aprovar definitivament el projecte d’obres: Arranjament del camí rural d’accés 
a Calbinyà. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, i 
publicar l’aprovació definitiva del projecte. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
10. SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME EN 
MATÈRIA DE CONSUM, 2002 
 
En data 11 de juny s’ha dictat el Decret de Presidència 32/2002 el tenor literal del qual 
és el següent: 
 
“En virtut de l’Ordre ICT 149/2002, d’11 d’abril, del DOGC de 13 de maig, per la qual 
s’aproven les bases per a la concessió de subvenció als consells comarcals en 
matèria d'informació i defensa dels consumidor i usuaris. 
 
A l'empara d'aquesta s'ha elaborat el programa i el pressupost de despeses de les 
actuacions previstes per enguany en relació a l'orientació de la campanya, per al 
finançament de la qual es demana una subvenció equivalent al 50 % del cost 
pressupostat. 
 
RESOLC : 
 
Primer. Aprovar el pressupost de despeses de les activitats a dur a terme per 
aquest Consell Comarcal durant l'exercici de 2002, en matèria d'informació al 
consumidor i a l'usuari, l'import el qual és de 36.509,55 €, i la seva realització. 
 
Segon. Demanar, a l'empara de les ordres esmentades, una subvenció de 
18.254,78 €, equivalent al 50 % de la despesa total prevista per a l'exercici. 
 
Tercer. Comprometre's la corporació comarcal ha realitzar les inversions que han de 
ser objecte de la subvenció. 
 
Quart. Notificar aquest Decret al proper Ple per a la seva ratificació. 
 
Cinquè. Notificar a la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial el contingut 
d'aquest Decret.” 
 
Atenent que les competències per a la sol·licitud de subvencions són de la Comissió 
de Govern, però essent aquest Ple abans que la propera Comissió, se sotmet a 
votació la proposta de ratificació del Decret, i per unanimitat dels membres presents 
s’aprova. 
 
 
11. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
 
El Sr. Fierro presenta el punt i manifesta que s’ha d’agrair a la Secretaria General de 
Joventut la confiança que està tenint en el Consell Comarcal, ja que cada any 
s’incrementa la dotació per activitats. Així mateix explica que en el Conveni per 



enguany es contemplen alguns diners per fer un Pla Local de Joventut a Organyà i 
un a Oliana. 
 
En data 22 de maig s’ha dictat el Decret de Presidència 26/2002 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té delegades competències de l’Administració de la 
Generalitat en matèria de joventut mitjançant Conveni signat el dia 9 de febrer de 1994. 
L’any 2001 es van signar dos convenis, un de nou de delegació de competències i un 
complementari de suport al Pla Comarcal de Joventut. 
Per aquest any 2002 s’unifica en un únic document el Conveni de suport al Pla 
Comarcal de Joventut i l’Addenda de modificació del Conveni de delegació de 
competències, signat en data 13 de març de 2001, per un import total de 51.572,00 
euros. 
Per la qual cosa  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre la Secretaria General de Joventut i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell que estableix les línies de col·laboració per dinamitzar les 
polítiques de joventut a la comarca en el marc del Pla Nacional de Joventut i per 
altra banda modificar el contingut del Conveni de delegació de competències. 
 
Segon. Trametre el Conveni signat a la Secretaria General de Joventut. 
 
Tercer. Donar compte en el proper Ple per a la seva ratificació.” 
 
Atenent que les competències per a l’aprovació de convenis interadministratius és 
del Ple del Consell, se sotmet a votació la proposta de ratificació del Decret, i per 
unanimitat dels membres presents s’aprova. 
 
 
12. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB 
L’AJUNTAMENT D’ARSÈGUEL I LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I 
HABITATGE / INCASOL PER A L’EXECUCIÓ D’UNA OBRA 
 
En data 21 de maig s’ha dictat el Decret de Presidència 25/2002 el tenor literal del 
qual és el següent: 
 
“El deteriorament físic i l’envelliment progressiu del patrimoni arquitectònic i dels nuclis 
antics de les ciutats i viles de Catalunya fa necessària la col·laboració entre les 
administracions implicades, especialment la Generalitat i els ajuntaments, per tal 
d’aturar la degradació urbanística i la pèrdua del seu valor històric. 
 
En el marc d’aquesta col·laboració, la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i 
l’Ajuntament d’Arsèguel han acordat dur a terme l’obra de reforma i ampliació de 
l’antiga rectoria per a equipaments municipals, que té un pressupost global inicial de 
224.000 EUR. 
 
L’Ajuntament d’Arsèguel ha obtingut la inclusió en la relació d’actuacions dels ens 
locals de Catalunya, cofinançats amb fons FEDER. 
 



El Consell Comarcal vol participar en el cofinançament d’aquest projecte, i la part 
d’aquest cofinançament està prevista que procedeixi del Programa d’actuacions 
específiques a muntanya del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
amb un import de 30.050,60 EUR. 
 
Per la qual cosa  
 
HE RESOLT: 
 
Primer. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Arsèguel, la Direcció General 
d’Arquitectura i Habitatge i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al finançament i 
execució de les obres: Reforma i ampliació de l’antiga rectoria per equipament 
municipal. 
 
Segon. Trametre el Conveni a les parts implicades perquè es procedeixi a la seva 
signatura i devolució dels exemplars corresponents. 
 
Tercer. Donar compte en el proper Ple per a la seva ratificació.” 
 
Atenent que les competències per a l’aprovació de convenis interadministratius és 
del Ple del Consell, se sotmet a votació la proposta de ratificació del Decret, i per 
unanimitat dels membres presents s’aprova. 
 
 
13. MANIFESTACIÓ DE SUPORT A LES PROPOSTES DE LA REUNIÓ DE 25 
DE MAIG DE 2002 PELS ACCIDENTS PRODUÏTS A LES CARRETERES 
PÚBLIQUES PER ANIMALS SALVATGES 
 
El dia 25 de maig de 2002 la Federació de Caça i Pesca de Catalunya va convocar 
una reunió a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per parlar del tema dels 
accidents produïts a les carreteres públiques per animals salvatges procedents 
d’àrees de caça i analitzar la situació actual a partir de la Llei de caça i pesca de 
l’any 1970 i veure quina legislació han desenvolupat les comunitats autònomes. 
 
D’aquesta reunió se’n van acordar unes propostes amb l’objectiu que les 
administracions públiques amb competències en matèria de caça i pesca 
desenvolupin i actualitzin la legislació, sobretot pel que fa a la regulació dels 
accidents produïts pels animals salvatges, que són les següents: 
 
 L’aprovació d‘una llei de caça catalana que respongui a les necessitats 

actuals pel desenvolupament de l’activitat de la caça a Catalunya de forma 
sostenible i compatible amb les altres activitats que es realitzen al medi rural, 
especialment l’agricultura i la ramaderia. 

 La creació d’un organisme territorial, assessorat pels corresponents 
professionals (biòlegs, agrònoms...) que tingués com a finalitat l’estudi i la 
proposició de plans d’actuació per a cada problemàtica específica, tant quan 
hi hagi  focus de conflicte, com quan degut a l’entrada en vigor de noves 
disposicions, s’hagin de preveure els mecanismes necessaris. Aquest 
organisme hauria d’estar composat per l’Administració (Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Departament de Medi Ambient) les 
Organitzacions Professionals Agràries, Federació Catalana de Caça i grups 
ecologistes de la zona. 



 Quant a les sobrepoblacions de determinades espècies, tant les que estan 
incloses en espais protegits, com les que no ho estan, s’han d’arbitrar les 
mesures necessàries per baixar el nombre d’animals a un nivell que permeti 
mantenir l’espècie i la caça, però que no comporti un perill permanent per les 
activitats agrícoles. 

 S’ha de poder considerar com a plaga l’elevat nombre de població d’una 
espècie que provoca danys continuats als conreus. En aquests casos s’ha 
d’ampliar l’època de caça, s’ha de simplificar la tramitació de les batudes, 
s’ha de prohibir la seva repoblació i s’han de controlar les granges que 
produeixen aquests animals. 

 Quan sigui factible, s’han de crear barreres naturals entre el conreus i les 
zones on hi hagi espècies preservades o regulat el seu aprofitament. 

 S’ha d’establir un sistema efectiu perquè l’Administració i les Societats de 
Caçadors indemnitzin els pagesos pels danys produïts als conreus per la 
fauna salvatge. 

 Al igual que altres CCAA, l’Administració Catalana, ha d’assumir els danys 
no agraris pagant les indemnitzacions pels accidents causats pels animals 
salvatges a les carreteres o subvencionar un sistema d’assegurances que 
cobreixi aquesta responsabilitat civil. 

 
Per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Manifestar el suport del Consell Comarcal a les conclusions reflectides a 
l’acta de la  reunió de 25 de maig de 2002. 
 
Segon. Trametre aquest acord junt amb la còpia de l’acta de la reunió esmentada a 
tots els consells comarcals per tal que, si ho creuen convenient, manifestin el seu 
suport i ho facin extensiu als municipis del seu àmbit territorial i ho trametin al 
Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. 
 
Tercer. Trametre aquest acord als 19 municipis de la comarca de l’Alt Urgell per tal 
que pugui manifestar el seu suport i ho puguin trametre al Govern de la Generalitat i 
al Parlament de Catalunya. 
 
Quart. Trametre aquest acord de manifestació de suport al Govern de la Generalitat 
i al Parlament de Catalunya. 
 
 
14. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES 
RESOLUCIONS DE GERÈNCIA 
 
A continuació la secretària dóna compte dels decrets de Presidència dictats i 
resolucions de Gerència que restaven pendents de ser retuts al Ple. 
 
 Decrets: Núm. 17 al 32 de 2002, compresos entre els dies 12 d’abril de 2002 i la 

data d'avui.,  
 Resolucions: Núm. 13 a la  41 de 2002, compreses entre els dies 12 d’abril de 

2002 i la data d'avui. 
 
 
 
 



Punts inclosos per urgència 
 
15. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA DIMISSIÓ D'UN CONSELLER 
COMARCAL 
 
En data d’avui, 13 de juny, s'ha rebut escrit de dimissió del Sr. Francesc Domingo 
Barnils, conseller comarcal del grup del Partit del Socialistes de Catalunya - Partit 
del Progrés del Pirineu per motius personals, 
 
Atès el disposat a la legislació electoral i de règim local.   
 
Per unanimitat del membres presents s'acorda: 
 
Primer. Prendre coneixement i acceptar la dimissió del càrrec de conseller comarcal 
del  Sr. Francesc Domingo Barnils. 
 
Segon. Trametre aquest acord i còpia de l'escrit de renúncia a la Junta Electoral 
Central. 
 
 
16. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES: ELECTRIFICACIÓ DE L’ESTACIÓ 
D’ESQUÍ NÒRDIC I ANTENA DE COMUNICACIONS 
 
El gerent explica les línies generals i objectius del projecte. 
 
Vist el projecte redactat per l’empresa Ingenia, enginyeria que treballa per compte 
de Elèctrica de Guixers SA,  
 

Títol Import 
Electrificació de l’estació d’esquí nòrdic i antena de telecomunicacions 
a Tuixén i la Vansa. 

175.190,03 € 

 
Atès el que disposa l'article 219 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l'article 37 del Reglament d'obres activitats i serveis; 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d'obres esmentat. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública al tauler d'anuncis comarcal i 
al dels municipis en el terme municipal del quals es realitzarà l'actuació (Josa i 
Tuixén i la Vansa i Fórnols), per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat 
i es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que si no es presenten 
al·legacions es considerarà definitivament aprovat per aquest Consell Comarcal. 
 
Tercer. Iniciar els tràmits amb els ajuntaments per tal que posin a disposició de l’obra 
els terrenys per on ha de passar la línia elèctrica, tant si son públics com privats, i 
alhora perquè es facin càrrec de la tramitació dels permisos necessaris per a la 
correcte execució, tant pel que fa a la tala de l’arbrat com de qualsevol altre permís 
municipal. 
 
 



17. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president dóna compte i informa els consellers dels següents temes d’interès: 
 
En primer lloc destaca el funcionament del nou servei del telecentre comarcal situat 
a la planta soterrani de l’edifici del Consell, que ha entrat en funcionament aquest 
mes, i que després d‘unes primeres setmanes normals, ja hi comença a haver força 
usuaris; s’està impartint un curs d’autoaprenentatge i un altre per funcionaris de la 
Generalitat. Aprofita l’avinentesa per explicar que s’està en converses amb el DARP 
per tal que l’Escola de Capacitació Agrària de Bellestar pugui complementar la 
oferta educativa als seus estudiants a partir del telecentre comarcal i dels centres 
d’accés públic a Internet (CAPIT) que hi haurà a cada municipi. 
 
En segon lloc explica als presents que a partir d’avui es poden començar a 
presentar projectes i sol·licituds de subvencions al programa LEADER PLUS, donat 
que ja s’han publicat les bases al DOGC. 
 
A continuació posa en coneixement dels consellers que aquesta setmana s’ha rebut 
la visita de tècnics i polítics del Consell Insular Balear molt interessats en el servei 
de transport a la demanda i el seu funcionament per tal d’intentar adaptar-ho o fer-
ho igual a les illes, sobretot a Eivissa. 
 
En últim lloc fa explícita la seva felicitació als municipis i als pagesos dels municipis 
que es beneficiaran de l’obra del “Rec del Quatre Pobles” que s’ha inaugurat 
aquesta setmana, ja que permetrà regar més zones i representarà un important 
estalvi ja que els sistemes de control automàtic són dels més moderns. 
 
 
18.  PRECS I PREGUNTES 
 
S’obre el torn de precs i preguntes. 
 
Pren la paraula el Sr. Brescó per expressar la seva felicitació per l’organització de la 
Jornada Tècnica d’Estalvi d’Energia que es va fer al Consell Comarcal, que tot i que 
va assistir-hi poca gent, estava molt ben organitzada i va ser molt interessant. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas per plantejar la possibilitat de dir a la Generalitat que 
tornés a estudiar el gir a l’esquerra de la C–14 a l’alçada del Pla de Sant Tirs, doncs 
han fet una illeta per possibilitar aquest gir i no sembla que tingui gaire sentit. 
 
El Sr. Fierro manifesta el seu acord amb aquesta proposta. 
 
El Sr. Cases pregunta pel sistema de servei de menjadors amb catering, responent 
el Sr. Fierro que està en estudi de cara al curs vinent. 
 
Essent present a la sala el Sr. Joan Pubill, alcalde de Cava, pren la paraula i 
manifesta, en relació a la instal·lació de torres de telecomunicacions, li sembla molt 
perillós que tothom es pugui posar a les torres, ja que per una banda pot ser un niu 
d’interferències i per l’altra s’hauria de regular molt bé el manteniment de les 
instal·lacions, doncs si tots els operadors de telefonia i televisió han de tenir accés a 
la instal·lació pot ser un problema. En aquest sentit manifesta que la seva 
experiència amb la torre que es va fer a Arsèguel ha estat positiva i ha funcionat 



molt bé, però també s’ha vigilat molt, de tal manera que en aquest cas creu que el 
Consell hauria de poder fixar qui pot penjar-se a cada torre, doncs a vegades que hi 
ha TV3 i el C-33 no volen que hi hagi TV1 i TV2. 
 
El president respon i diu que els llocs les torres que s’instal·laran amb aquest 
programa, i que seran gestionades pel Centre de Telecomunicacions, és perquè no 
són prou rendibles econòmicament, i per tant el més probable és que només s’hi 
instal·li un operador de telefonia. 
 
El Sr. Pubill, alcalde de Cava, reitera la seva opinió sobre el fet que si no hi ha molta 
serietat i control hi haurà zones de la comarca que quedaran descobertes o bé els 
municipis que estan a més altitud, quan es quedin sense servei, hi estaran dies. 
 
El gerent manifesta que fins ara els pobles petits només hi ha hagut servei per part 
de Telefònica, i que potser les altres empreses ho faran millor. 
 
El Sr. Fierro recorda que les queixes de l’alcalde de Cava van ser de les més 
importants per iniciar el projecte de Telecomunicacions, i està molt clar que el 
Consell i els ajuntaments han d’anar junts. Alhora explica que el Conveni signat amb 
la Generalitat per aquest tema preveu la instal·lació d’un operador de telefonia i dels 
canals de televisió públics catalans (TV3 i C33), no incloent TV1 i TV2 perquè són 
operadors diferents. 
 
L’alcalde de Cava manifesta que aquells llocs on s’instal·lin torres i hi pugi arribar la 
llum segurament no hi haurà problemes, però si no hi arriba i s’han d‘instal·lar 
plaques solars hi haurà més deficiències, i s’haurà de vetllar perquè funcionin. 
 
No havent-hi cap altre paraula demanada, el president aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària accidental                                                         Vist i plau 
                                                                                      El president 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L’acta anterior s’ha estès en paper timbrat núm. 240129-C al núm. 
240135-C, i comprèn un total de 7 folis, numerats al 23 al 36. 
 
La Seu d’Urgell, 1 d’agost de 2002 
 
La secretària accidental  
 


