
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2004 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Data: 11 de març de 2004 
Durada: de 21.00 h a 21.15 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 

Hi assisteixen: 

- Sr.  Ventura Roca Martí , president  
- Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
- Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
- Sr.  Jesús Fierro Rugall , vicepresident  tercer 
- Sr.  Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
- Sr.  Pere Artigues Alrich, conseller 
- Sr.  Ramon Fierro Rugall, conseller 
- Sr.  Bartolomé Majoral Moliné, conseller 
- Sr.  Eduard Vives i Espuga, conseller 
- Sr. Jordi Mas i Bentanachs, conseller  
- Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
- Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
- Sr.  Antoni Fiol Colomar, conseller 
- Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
- Sr. Joan Giró Fontich, conseller 
- Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
- Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
 
- Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 

També hi són presents: 

- Pere Porta Colom, gerent 
 

Excusen la seva assistència: 

- Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
- Sr. Josep Canal March, conseller  
 

Alcaldes presents: 

- Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Joan Albinyà Bastida, alcalde d'Estamariu 
- Jordi Ausàs Dalmau, alcalde de la Seu d’Urgell 
- Antoni Capdevila Tarradellas, alcalde de Ribera de l’Urgellet 
 
 
 
 
 



Ordre del dia 
 
1. Condemna de l’atemptat a Madrid. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
Prèvia la ratificació de la urgència de la sessió i atès el disposat a l’article 46.2.b) de la 
LBRL i el 98.b) del Decret Legislatiu 2/2002 de 28 d’abril, 79 del Reglament 
d’organització i funcionament dels ens locals s’inicia el Ple amb l’únic punt inclòs a 
l’ordre del dia. 
 

1. ACORD DE CONDEMNA DELS ATEMPTATS DE MADRID 
 
Per Decret de Presidència 7/2004, de data d’avui, al matí s’ha convocat Ple 
extraordinari i urgent amb motiu dels atemptats d’aquest matí a Madrid i es proposa 
al Ple d’adopció del següent acord: 
 
MANIFEST DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL DAVANT ELS 
ATEMPTATS TERRORISTES A MADRID 
 
A les 7,45 hores d’avui, dia 11 de març de 2004, el terror ha colpit novament, aquest 
cop a Madrid, amb la contundència fora de l’abast de la condició humana i 
conseqüències d’una magnitud extraordinària. Una masacre forassenyada amb 
centenars de víctimes innocents, sense cap justificació possible, en un intent 
desesperat de dinamitar els fonaments de la convivència pacífica i eradicar el debat 
democràtic. 
 
Davant aquests fets, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, acorda: 
 
Primer. Manifestar el rebuig i la més enèrgica condemna als atemptats d’aquest 
matí a Madrid, a les estacions d’Atocha, Santa Eugenia i El Pozo, fent una crida per 
la pau, per la llibertat, per la democràcia i per la vida. 
 
Segon. Expressar la solidaritat i el condol als familiars, companys i amics de les 
víctimes i ferits, a la ciutat de Madrid i a tots els ciutadans i ciutadanes que avui ens 
sentim víctimes del terrorisme i de la violència. 
 
Tercer. Des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i des de la serenitat i la fermesa de 
les conviccions democràtiques, es vol fer palès el rebuig a qualsevol forma de 
violència i la condemna a qualsevol forma de terrorisme i en contra de l’alteració de 
la convivència. 
 
Quart. Fer una crida a tots els ciutadans a participar en les diferents concentracions 
contra el terrorisme que es celebraran en el nostre territori. 
 
Cinquè. Trametre testimoni d’aquest acord a l’Ajuntament i a la Comunitat 
Autònoma de Madrid.” 
 
Un cop sotmesa a votació i acceptades les matisacions del Sr. Mas, s’acorda: 
 
 



MANIFEST DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL DAVANT ELS 
ATEMPTATS TERRORISTES A MADRID 
 
A les 7,45 hores d’avui, dia 11 de març de 2004, el terror ha colpit novament, aquest  
cop a Madrid, amb la contundència fora de l’abast de la condició humana i 
conseqüències d’una magnitud extraordinària. Una masacre forassenyada amb 
centenars de víctimes innocents, sense cap justificació possible, en un intent 
desesperat de dinamitar els fonaments de la convivència pacífica i eradicar el debat 
democràtic. 
 
Davant aquests fets, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Manifestar el rebuig i la més enèrgica condemna als atemptats d’aquest 
matí a Madrid, a les estacions d’Atocha, Santa Eugenia i El Pozo, fent una crida per 
la pau, per la llibertat, per la democràcia i per la vida. 
 
Segon. Expressar la solidaritat i el condol als familiars, companys i amics de les 
víctimes i ferits, a la ciutadania de Madrid i a tots els ciutadans i ciutadanes que avui 
ens sentim víctimes del terrorisme i de la violència. 
 
Tercer. Des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i des de la serenitat i la fermesa de 
les conviccions democràtiques, es vol fer palès el rebuig a qualsevol forma de 
violència i la condemna al terrorisme i en contra de l’alteració de la convivència. 
 
Quart. Fer una crida a tots els ciutadans a participar en les diferents concentracions 
contra el terrorisme que es celebraran en el nostre territori. 
 
Cinquè. Trametre testimoni d’aquest acord a l’Ajuntament i a la Comunitat 
Autònoma de Madrid. 
 
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 estés en paper timbrat núm. 695988-C al núm. 
695989-C, i comprèn un total de 2 folis, numerats del 15 al 17. 
 
La Seu d’Urgell, 16 d’abril de 2004 
 
La secretària accidental 
 


