
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 13 de febrer 2003 
Durada: de 21 a 22 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 
- Josep M. Solà i Solà, conseller  
- Bonaventura Solans i Navarro, conseller 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
- Jordi Cases i Carrabina, conseller 
- Fermín Tordesillas i Casals, conseller 
- Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Joan Soldevila Pagès, conseller 
- Joan Giró i Fontich, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 

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

- Pere Porta i Colom, gerent 
- Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 
Excusen la seva assistència: 

- Bartomeu Majoral i Moliné, conseller 
- Jordi Brescó i Ruiz, conseller  
- Lluís Vila i Comellas, conseller 
- Joan Cerqueda Travé, conseller 
 
Alcaldes presents: 

- Antonio Betriu i Vidal, alcalde de Cabó 
- Joan Pubill i Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Joan Riu Perefarré, alcalde de Fígols i Alinyà 
- 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. 



 

   Àrea de Governació i Finances 

2. Aprovació de canvi de dates de plens, any 2003. 
3. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació any 2003. 
4. Modificació de l’ordenança fiscal pel servei de teleassistència domiciliaria.  
5. Operació de tresoreria. Bases i acord de contractació. 
6. Conveni per a la cessió d’un equip informàtic del Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya dins el projecte Equal Ruràlia. 

Àrea de Promoció, Cultura i Serveis 

7. Conveni amb l’EADOP per a ser punt de venda de la Llibreria de la Generalitat.  
8. Arxiu Històric Comarcal: Acord sobre cessió de terrenys. 
9. Declaració de Bé cultural d’interès local de l’església de Sant Esteve de Tuixén. 
10. Donar compte dels decrets de Presidència i resolucions de Gerència. 
11. Informes de Presidència. 

Punts inclosos per urgència 

12. Ratificació del Decret de Presidència d’aprovació del Conveni amb l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya per a la recollida de dades de l’inventari de camins. 

13. 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. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 
 
2.  APROVACIÓ DE CANVI DE DATES DE PLENS, ANY 2003 
 
El gerent presenta el calendari de sessions per al primer semestre de l’any 2003, 
restant per fixar el segon semestre donat que les eleccions locals són el mes de 
maig.  Tal i com resta el calendari no es proposa cap canvi, de manera que les 
dates de Ple foren les següents: 
 
 10 d’abril de 2003 
 12 de juny de 2003 
 
Per unanimitat dels membres presents s'aprova aquest calendari per a les sessions 
del Ple. 
 
 
3. APROVACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ, ANY 2003 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 19 de desembre, va 
aprovar la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament 
amb el pressupost comarcal per a l'any 2003; 
 



Atès el que disposa l'article 292 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els 
articles 56 i següents del Reglament del personal al servei dels ens locals, que 
estableixen la necessitat d'aprovar prèviament l'oferta pública d'ocupació per a poder 
convocar les proves selectives d'accés a les corresponents vacants; 
 
Atès que en elaborar la corresponent oferta d'ocupació pública per a l'any 2003, les 
places vacants de les quals es fa l'oferta es troben degudament dotades en el 
pressupost comarcal vigent; 
 
El Ple del Consell Comarcal, a proposta de la Comissió de Governació i Finances, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a 2003 del personal al servei d'aquest 
Consell Comarcal, que inclou totes les vacants dotades per a aquest any, de 
conformitat amb els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, 128 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 56 i següents 
del Reglament de personal al servei dels ens locals, aprovat per Decret 214/1990. 
 
Segon. Publicar l'oferta pública aprovada en l'acord anterior en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 57 de l'esmentat Reglament del 
personal al servei dels ens locals. 
 
Tercer. Facultar el president del Consell Comarcal perquè subscrigui els documents 
que siguin necessaris per al compliment dels acords anteriors, i en especial perquè 
trameti comunicació dels mateixos al Ministerio para las Administraciones Públicas, i 
una còpia de l'oferta a la Direcció General d'Administració Local. 
 
 
4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA    
 
Per tal de poder adequar el cost del servei amb l’augment que s’ha produït del 
Conveni amb l’entitat prestadora del servei (Creu Roja). 
 
Vista la proposta de regulació i de taxes el resum de la qual és la següent: 
 
Servei  (10.22 €) 10,63 € 
 
Vist l'expedient formalitzat i havent-se informat favorablement per la Comissió de 
Governació i Finances de 4 de febrer de 2003; 
 
Atès el disposat a l'art. 17.1 de la Llei reguladora de les hisendes locals; 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, Taxa per 
al servei de teleassistència domiciliaria, i les tarifes que queden fixades en les quanties 
que s'expressen en el text de les ordenances que resten incorporades a l'expedient. 
 



Segon. Exposar al públic aquests acords pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
taulell d'anuncis comarcal i al BOP per tal que els interessats puguin presentar-hi 
al·legacions. Cas que no se'n presentin es consideraran definitivament aprovades. 
 
 
5. OPERACIÓ DE TRESORERIA: BASES I ACORD DE CONTRACTACIÓ 
 
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 
2002, es proposa la concertació d'una nova operació de venciment anual per import 
de 240.000 €, i manifesta que aquesta és la pòlissa complementària que es fa cada 
any. 
 
Per unanimitat dels membres corporatius presents, s'acorda: 
 
Primer. Aprovar les bases que fixen les condicions mínimes per a la concertació 
d'una pòlissa de crèdit anual per import de 240.000 €. 
 
Segon. Sol·licitar a les diferents les entitats bancàries que van presentar proposta a 
la pòlissa anterior 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.  
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SERVEIS 
 
6. CONVENI PER A LA CESSIÓ D’UN EQUIP INFORMÀTIC DEL CENTRE 
TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA DINS EL PROJECTE EQUAL 
RURALIA 
 
En data 23 de gener s’ha dictat el Decret núm. 6/2003 del tenor literal següent: 
 
“En el marc de les accions concretes a desenvolupar dins la Iniciativa EQUAL en la 
què participa el Consell Comarcal és del tot convenient disposar d’un equip 
informàtic complet per desenvolupar el projecte “Ruralia: un entorno activo” 
 
El Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya és un consorci públic amb seu a 
Solsona que, entre altres, gestiona el projecte EQUAL RURALIA, presentat 
juntament amb els consells comarcal de Lleida, i a aquests efectes es va preveure la 
necessitat de disposar d’un equipament informàtic que ja es va reflectir a l’adhesió al 
programa feta per Decret de 14 de maig de 2002 ratificat pel Ple de 31 de juliol del 
mateix any. 
 
Essent que el Consell Comarcal de l'Alt Urgell té especial interès en desenvolupar tots 
els temes relacionats amb el desenvolupament rural donant suport als recursos 
turístics i a les PIMES. 
 



Tenint en compte que la inversió econòmica que es fixa pel Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell és de 360 euros que representa un 30 % de l’adquisició de l’equip, que ja 
estava prevista en els acords inicials d’adhesió al programa EQUAL.. 
 
En conseqüència, i en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 14.1.d) de la Llei 
6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que té per 
objecte la cessió al Consell Comarcal d’un equip informàtic complet per al 
desenvolupament del projecte “Ruralia: un entorno activo” en el marc de la iniciativa 
EQUAL, i que inclou l’aportació de 360 euros. 
 
Segon. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple, per a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
7. CONVENI AMB L’EADOP PER A SER PUNT DE VENDA DE LA LLIBRERIA DE 
LA GENERALITAT 
 
En el marc de la millora de serveis a la comarca s’ha previst la signatura d’un 
conveni amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat 
de Catalunya que permetrà vendre llibres i publicacions de la Generalitat i alhora 
que les llibreries de la Generalitat puguin vendre aquelles publicacions que editi el 
Consell Comarcal. 
 
En conseqüència, i en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 14.1.d) de la Llei 
6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
de la Generalitat de Catalunya que té per objecte establir les relacions per tal que el 
Consell Comarcal sigui un punt de venda de la Generalitat i recíprocament, per tal que 
a les llibreries de la Generalitat es pugui vendre el material editat pel Consell Comarcal. 
 
Segon. Traslladar aquest acord a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
de la Generalitat. 
 
 
8. ARXIU HISTÒRIC COMARCAL: ACORD SOBRE CESSIÓ DE TERRENYS 
 
El president dóna la paraula al gerent i aquest explica els antecedents immediats 
que s'han donat per proposar aquest acord i que arrenquen del juliol de l’any 2000 
quan es va fer una reunió amb el director general de Patrimoni Cultural, Sr. Marc 
Mayer, el delegat de Cultura de la Generalitat a Lleida, Sr. Vidal, la tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de la Seu, Sra. Anna Martí; el president del Consell, Sr. Ventura 
Roca, el tècnic de cultura del Consell, Sr. Isidre Domenjó, i el gerent, en la què es va 
manifestar la voluntat de totes les institucions per impulsar l’arxiu històric comarcal i 



la voluntat de l’Ajuntament de la Seu que la ciutat de la Seu tingués l’arxiu històric. 
Des d’aleshores s’ha fet alguna altre reunió però no s’ha pogut concretar la cessió ni 
la ubicació a concretar perquè la Generalitat pugi fer la inversió. Posa de relleu que 
la intervenció del Consell Comarcal ve determinada pel mandat del Parlament i per 
la Llei d’Arxius que dóna competències en gestió dels arxius històrics comarcals als 
consells comarcals. 
 
A la Comissió de Promoció, Cultura i Serveis es va informar del tema i es va 
proposar que es demanés a l’Ajuntament de la Seu que agilités el tràmit, i tot i que 
no es va acordar cap termini concret ara es proposaria un mes perquè es 
formalitzés el lloc o la cessió, doncs hi ha altres ajuntaments que poden tenir interès 
en tenir aquest equipament.  
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas per manifestar que està decebut del plantejament 
perquè a la Comissió informativa no es va dir res de cap termini i alhora explica que 
si es va fer aquella comissió va ser gràcies a l’assistència de l’oposició perquè sinó 
no hi havia el quòrum necessari. També manifesta que la Comissió va examinar el 
punt per urgència, doncs no estava a l’ordre del dia. 
 
La Sra. Ferrer contesta que aquella Comissió informativa la va presidir ella en 
substitució del Sr. Fierro i que si bé és cert que a l’inici de la reunió eren només tres 
consellers després s’hi va incorporar el Sr. Solans. Pel que fa al termini explica que 
en aquell moment no es va concretar cap proposta de termini però si que es va dir 
que era urgent. 
 
El Sr. Mas respon que és normal que si la proposta és diferent del que es va dir a la 
Comissió informativa es digui al Ple. A continuació manifesta que potser l’excés de 
passió d’algú quan es va preparar la proposta d’acord fa que aquesta no sigui 
elegant doncs el fet que el Consell Comarcal posi terminis a un ajuntament per fer 
una proposta no ho és. Pel que fa al sentit del vot posa de relleu que el seu grup 
votarà en contra perquè la proposta no sembla que vagi a favor de l’arxiu històric 
sinó que es vulgui crear polèmica ja que les converses de l’Ajuntament de la Seu 
amb la Direcció General de Patrimoni Cultural ja es tenen i darrerament s’ha tramès 
una proposta. Pel que fa a la intervenció del Consell Comarcal en els arxius històrics 
comarcals manifesta que és una intervenció en la gestió delegada per part de la 
Generalitat, essent els ajuntaments els que cedeixen els terrenys; per tant considera 
que si han de pagar també han de poder gestionar tot i que l’Ajuntament de la Seu 
fa molts anys que té arxiu i arxiver. En aquest sentit manifesta que el Consell 
s’adreci a l’Ajuntament de la Seu demanant la major celeritat possible li sembla molt 
bé, doncs està en el seu àmbit, però posant terminis no hi participa ni com a 
conseller socialista no com a regidor de l’Ajuntament de la Seu, ja que per concepte 
no es pot posar la pistola al pit a cap ajuntament, ja que és improcedent i poc 
elegant. 
 
El president matisa que els documents i continguts de cada ajuntament són de cada 
ajuntament i així els documents de la Seu són de la Seu, però l’arxiu històric 
comarcal vol el de la Seu i de 18 ajuntaments més, de tal manera que no cal que 
l’arxiu estigui a la capital de la comarca com a concepte, ni a l’Alt Urgell ni a cap 
altra comarca de Catalunya. 
 
El Sr. Fierro recorda al Sr. Mas que a la última sessió del Ple que al Consell 
Comarcal ell parlava com a conseller comarcal i no com a Ajuntament de la Seu, i 



quant a l’excés de passió en la redacció de la proposa d’acord no es pot apreciar 
quan aquest és un tema que fa molt de temps que se’n parla i ara ja s’ha de 
concretar alguna cosa per la qual cosa proposa que s’amplií el termini perquè sinó 
s’haurà de buscar un altre lloc. Com a portaveu del grup de CiU proposa un termini 
de dos mesos. 
 
El Sr. Mas torna a posar de manifest que no es pot posar la pistola al pit i posar 
aquestes condicions ho és, accepta que les condicions les posi la Direcció General 
del Patrimoni però no el Consell. Manifesta també que li sembla que el fet de posar 
condicions és un pas en fals que trenca ponts. 
 
El president respon que cas que l’Ajuntament de la Seu no respongui segurament la 
Direcció General de Patrimoni també demanarà el terreny perquè si algun altre 
ajuntament vol fer una oferta es pugi tenir en compte, doncs l’arxiu és un 
equipament comarcal com qualsevol altre i pot estar en un altre lloc. 
 
El Sr. Fierro vol deixar molt clar que aquest és un tema que no fa dos mesos que 
se’n parla sinó que se n’està parlant des de l’any 2000. De l’any 2000 al 2003 s’ha 
demostrat molta habilitat en marejar la perdiu, i per tant s’ha d’entendre que el fet de 
fixar un termini no vol dir posar la pistola al pit sinó poder aclarir un tema per tal de si 
fos necessari començar a parlar amb els altres ajuntaments. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per majoria amb 8 vots a favor dels consellers del 
grup de CIU, 5 vots en contra dels consellers del grup de PSC-PPP i dues 
abstencions corresponent als consellers dels grups d’ERC i del PP, s'acorda : 
 
Primer. Demanar formalment a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la cessió del terreny 
o bé l’edifici proposat per tal d’ubicar-hi l’Arxiu Històric Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Cas que en el termini d’un mes des de la notificació de l’acord, l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell no formalitzi aquesta cessió, el Consell Comarcal establirà 
negociacions amb altres ajuntaments de la comarca per tal d’aconseguir la cessió 
del terreny o edifici corresponent. 
 
Tercer. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a la Delegació 
Territorial del Departament de Cultura a Lleida i a la Direcció General de Patrimoni 
Cultural. 
 
 
9.  DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT ESTEVE DE TUIXÉN 
 
L'Ajuntament de Josa i Tuixén va sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local 
de l'església de Sant Esteve de Tuixén. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i l’audiència atorgada al Bisbat d’Urgell com a 
propietari de l’immoble. 
 
Ressalta de l’informe la rellevància de l’església per la suma de diversos factors: la 
implicació històrica en el conjunt de la vall, l’origen romànic i la conservació 
d’aquella estructura perfectament visible amb afegits arquitectònic del S XIX, la 



singularitat dels béns mobles que conté i el seu valor estètic en relació al conjunt de 
la població.   
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Serveis  n'ha informat favorablement. 
 
La Llei 9/1983, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, disposa que la 
catalogació d'immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals 
d'interès local, i que en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants correspon 
al Ple del Consell Comarcal. 
 
Per unanimitat dels membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l'església de Sant Esteve de Tuixén. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per tal que es pugui procedir a la inscripció al Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
 
10. DONAR COMPTE DEL DECRETS DE PRESIDÈNCIA I DE LES RESOLUCIONS 
DE GERÈNCIA 
 
Es retira el  punt perquè no estan a disposició en aquest moment i es deixa pendent 
de donar-ne compte a la propera sessió del Ple. 
 
 
11. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president informa que des del Consell Comarcal s’ha donat suport al manifest 
contra la guerra a l’Iraq que es llegirà a la manifestació convocada a la Seu d’Urgell 
el proper dissabte, 15 de febrer, a la tarda 
 
 
PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 
 
12. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DEL 
CONVENI AMB L’INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA PER A LA 
RECOLLIDA DE DADES DE L’INVENTARI DE CAMINS 
 
En data 25 de gener s’ha dictat el Decret 7/2003 del tenor literal següent: 
 
“En el marc del que preveu la Llei d’accés motoritzat al medi natural es defineixen 
els conceptes de camí forestal, pista forestal, camí rural i camí ramader i 
l’obligatorietat del Consell Comarcal de realitzar l’inventari de camins. 
 
L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha desenvolupat una prova pilot a una comarca 
central per establir els elements i les especificacions tècniques a utilitzar per a la 
definició d’aquests camins a tot Catalunya, i poder realitzar-se els inventaris de 
camins corresponents amb la base cartogràfica necessària sobre la que es podrà 
superposar la informació necessària per a l’elaboració de l’inventari de camins. 
 



El Consell Comarcal haurà de fer la tasca de camp de recollida d’informació i la seva 
compilació digital, entre d’altres. 
 
Tenint en compte que és del tot necessari disposar d’aquesta eina per a 
desenvolupar la tasca que preveu la Llei d’accés al medi. 
 
I, en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 14.1.d) de la Llei 6/1987, de 4 
d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya, 
 
HE RESOLT : 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya per tal de disposar 
de la informació cartogràfica de base per facilitar la gestió de la realització de l’inventari 
de camins. 
 
Segon. Donar-ne compte a la propera sessió del Ple, per  a la seva ratificació.” 
 
Sotmesa a votació la proposta de ratificació, s’aprova per unanimitat dels membres 
presents. 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Tordesillas pregunta si es pot explicar alguna cosa de la làmina d’aigua de la 
cua de l’embassament perquè l’Ajuntament de Peramola no té informació. 
 
Respon el Sr. Porta, gerent del Consell, i recorda que abans de la última sessió del 
Ple es va convocar una reunió informativa per a tots els consellers per explicar el 
contingut del projecte que s’ha redactat. També informa que des d’aleshores s’ha 
formalitzat l’entrega del projecte a la CHE, i aquesta ha demanat que es presenti 
l’estudi d’impacte ambiental en document apart i corroborat per un enginyer 
agrònom, estant previst que aquest document degudament corroborat s’entregui la 
propera setmana. 
 
El Sr. Tordesillas lamenta la poca informació que es té. 
 
El president respon que a la última reunió de l’empresa IAUSA es va donar tota la 
informació de què es disposava. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i comenta que en aquest tema com en d’altres sembla 
que els tècnics ho facin tot. Fa una exposició sobre el que ha succeït en aquest 
tema durant el mandat actual i lamenta que no siguin capaços el president del 
Consell i alcalde d’Oliana d’anar amb l’alcalde de Peramola a Saragossa a veure al 
president de la CHE per entregar el projecte. 
 
El president cedeix la paraula al gerent el qual lamenta que a la reunió informativa 
d’IAUSA convocada especialment per explicar aquest tema i on es va explicar la 
confrontació tècnica només hi haguessin quatre membres. 
 
El president explica que en aquest tema està molt clar que l’ajuntament d’Oliana va 
ser qui va demanar el projecte per a la cua de l’embassament per tal que tots els 



pobles de la zona en sortissin beneficiats i no quedés una cua d’embassament com 
la de Coll de Nargó. 
 
El Sr. Mas replica que el primer a parlar de l’embassament de cua van ser el Sr. 
Sarri i el Sr. Madueño l’any 1991 i mostra el seu acord en què el projecte inicial era 
millorable però s’ha tardat molts anys a fer-ho. 
 
El president recorda que en aquest tema el qui sempre l’ha empès ha estat 
l’Ajuntament d’Oliana. 
 
El Sr. Tordesillas diu que l’Ajuntament de Peramola sempre ha ajudat. 
 
Pren la paraula el Sr. Giró i demana que s’agiliti l’adjudicació dels contractes 
necessaris pel funcionament de l’Alt Urgell en xarxa en general i sobretot a la Vall de 
Castellbó perquè la torre ja està instal·lada sense que encara hi hagi els operadors, 
destacant que les telecomunicacions és una de les inversions més importants del 
pressupost del Consell Comarcal 
 
Respon el gerent que durant el primer trimestre s’haurien d’instal·lar; també informa 
que a la torre de Tuixén ja hi ha els repetidors de televisió, i que tot i que aquest és 
un tema molt lent si que és un tema en el què s’està treballant i és molt important. 
 
El Sr. Tordesillas comenta que el CAPI de Peramola li manca que es connectin els 
aparells per posar-lo en marxa. 
 
El Sr. Fierro intervé i fa un prec en el sentit que quan es tinguin preguntes concretes 
a fer al Ple fora convenient fer-les per escrit perquè es podrien respondre millor. 
 
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 ha estat estesa en paper timbrat núm. 240313-C al 
núm. 240317-C, i comprèn un total de 5 folis numerat del 3 al 12. 
 
La Seu d’Urgell, 11 d’abril de 2003 
 
La secretària accidental 


