
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 9 de febrer de 2006 
Durada: de 21.00 h a 21.40 h 
Lloc: Sala d'actes del Consell Comarcal 
 

Hi assisteixen: 

-    Il·lm. Sr.  Ventura Roca Martí, president  
-    Sr. Joan Orrit Armengol, vicepresident segon 
-    Sr. Jesús Fierro Rugall, vicepresident  tercer 
-    Il·lm. Sr. Jesús Bentanachs Vives, vicepresident quart 
-    Sr. Eduard Vives i Espuga, conseller 
-    Sr. Josep Cerdà Pascuet, conseller 
-    Sr. Jesús Dòria Parramon, conseller 
-    Sr. Jaume Travé Melsió, conseller 
-    Il·lm. Sr. Fermin Tordesillas Casals, conseller 
-    Sr. Antoni Fiol Colomar, conseller 
-    Sra. Maria Dolors Vidal Guiu, consellera 
-    Sra. Pilar Quingles Tàpies, consellera 
-    Sr. Francesc Isern Parramon, conseller 
-    Sr. Joan Giró Fontich, conseller 
-    Sr. Marc Benavent Guàrdia, conseller 
-    Sr. Jaume Salas Orrit, conseller 
-    Sr. Pere Chica Lozano, conseller 

-    Sra. Montserrat Pagès Llop, secretària accidental 
 
Consellers que s’incorporen durant la sessió 

-  Cap 
 
També hi són presents: 

-  Sr. Pere Porta Colom, gerent 
-  Sr. Emili Valero Mallea, interventor accidental 
 
Alcaldes presents: 

- Il·lm. Sr. Antoni Casanovas Alís, alcalde d’Arsèguel 
- Il·lm. Sr. Joan Pubill Altimir, alcalde de Cava 
- Il·lm. Sr. Antoni Capdevila Tarradellas, alcalde de Ribera de l’Urgellet 
 
Excusa la seva assistència 

-    Sr. Jordi Brescó Ruiz, vicepresident primer 
-    Sr. Jordi Mas i Ortega, conseller  
 
 



Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. Presa de possessió de consellers comarcals. 
3. Canvi de dates de sessions ordinàries del Ple, any 2006. 
4. Aprovació de l’oferta pública d’ocupació 2006. 
5. Aprovació del document de seguretat de la LOPD. 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 

6. Aprovació de projectes d’obres.   
a. Eixamplament i millora del camí rural d’accés a Biscarbó i Vila-rubla. 
b. Arranjament i pavimentació del camí d’accés al disseminat de Perles. 
c. Arranjament de l’accés sud a Tuixén. 

7. Proposta d’aprovació del projecte actualitzat de “Refugi comarcal d’animals a 
Benavarre”. 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

8. Declaració de béns culturals d’interès local. 
9. Aprovació del Conveni amb la Fundació Vescomtat de Castellbò per al 

finançament de les obres de la Colegiata de Santa Maria. 
10. Conveni amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell pel Telecentre Comarcal: delegació 

de competències a la Comissió de Govern 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

11. Aprovació del Conveni amb els ajuntaments d’Oliana, Organyà, Ribera d’Urgellet i 
la Seu d’Urgell per a l’oficina itinerant de ciutadania i immigració.   

12. Aprovació del Pla Comarcal de Joventut. 

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

Punts inclosos per urgència 

15. Moció sobre la gratuïtat del Túnel del Cadí                        

16. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Per unanimitat dels membres presents s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 

ÀREA DE GOVERNACIÓ I FINANCES 

2. PRESA DE POSSESSIÓ DE CONSELLERS COMARCALS    
       Núm. exp. SE-ORG-01/2006 

 
Es dóna compte que en data 12 de gener de 2006 s’ha rebut de la Junta Electoral 
Central la credencial dels srs Josep Cerdà i Pascuet, Jesús Doria Parramon i Jaume 



Travé i Melsió, tots ells inclosos a la llista de candidats presentada per Convergència i 
Unió, per tal que puguin prendre possessió com a consellers comarcals. 
 
Essent presents a la sessió els srs. Cerdà, Doria i Travé es procedeix a la pressa de 
possessió mitjançant la promesa del càrrec de conseller comarcal, llegint la secretària 
la fórmula que determina l'article 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral general, 
d'acord amb la fórmula establerta per Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 
 
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 ? 
 
El Sr.Cerdà respon - Si, prometo. 
El Sr. Doria respon - Si, prometo. 
El Sr. Travé respon -  Si, prometo 
 
Complertes les formalitats precedents, el president del Consell declara presa la 
possessió dels càrrecs esmentats i expressa unes paraules de benvinguda 
encoratjant-los a treballar per la comarca i pels seus 19 municipis. 
 
 
3. CANVI DE DATES DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE, ANY 2006 

       Núm. exp. SE-ORG-02/2006 
 
Es presenta el calendari de sessions per a l’any 2006 amb alguna modificació 
respecte a les sessions del Ple previstes de forma ordinària per enguany, ja que 
algunes coincideixen amb algun festiu o setmanes amb dies festius, i per tant la 
sessió del Ple s'hauria de traslladar de dia en alguns casos, proposant-se els 
següents canvis: 
 
 sessió ordinària corresponent al segon dijous d’abril es trasllada al dia 6 d’abril 

de 2006 
 sessió ordinària corresponent al segon dijous d’agost es trasllada al dia 27 de 

juliol de 2006 
 sessió ordinària corresponent al segon dijous d’octubre es trasllada al dia 5 

d’octubre de 2006 
 sessió ordinària corresponent al segons dijous de desembre es trasllada a 20 de 

desembre de 2006 
 
Per unanimitat dels membres presents s'aprova aquest calendari per a les sessions 
del Ple. 
 
 
4. OFERTA PUBLICA D’OCUPACIÓ, 2006         Núm. exp. PE-08/2006-OFE 
 
Atès que el Ple d'aquest Consell Comarcal en sessió del passat 20 de desembre, va 
aprovar la plantilla de places reservades a funcionaris i personal laboral, juntament 
amb el pressupost comarcal per a l'any 2006; 
 
Atès el que disposa l'article 285 del Decret legislatiu 1/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l’article 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 2006, 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 2006 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, al BOP i al BOE. 
 
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. APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT DE LA LOPD            

       Núm. exp. SE-ORG-03/2006 
 
L’empresa AUSEBA, SA ha realitzat la diagnosi i la implantació de les mesures per 
a protecció de dades de caràcter personal contingudes a la Llei orgànica de 
protecció de dades de caràcter personal. D’aquesta implantació en resulta la 
redacció d’un document de seguretat que descriu els mecanismes a implantar per 
aplicar correctament la Llei. 
 
Una de les mesures implica la creació d’un Comissió de Seguretat de les Dades 
formada inicialment pel gerent, la secretària, el responsable dels sistemes 
d’informació i el responsable de la tresoreria, que serà els responsable de seguretat 
que té la funció de coordinar i controlar les mesures necessàries. 
 
Per unanimitat dels membres presents s’acorda. 
 
Primer. Aprovar el document de seguretat de dades redactat per l’empresa 
AUSEBA amb la creació de la Comissió de Seguretat de Dades que s’hi conté. 
 
Segon. Impulsar el registre i la declaració dels arxius corresponents a l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades. 
 
 
 
 



ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT 
 
 
6. APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES 
 
El Consell Comarcal té previst fer les obres següents amb el pressupost que hi 
consta 
 
Els projecte ha estat redactat pels serveis tècnics comarcals amb els següent 
import: 
 

Núm. exp. Títol Import 
AP-01/2006-PRO Eixam. i mill.camí rural d'accés a Biscarbó i Vilarrubla 223.419,70 €
AP-02/2006-PRO Arranj. i pav. Camí d'accés al dissem. de Perles 150.000,01 €
AP-03/2006-PRO Arranj. i pav. del camí de Vinyals a Tuixen. 90.000,02 €

 
Atès el disposat a l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar els projectes d’obres esmentats als antecedents i per l’import que hi 
consta. 
 
Segon. Exposar al públic aquests projectes durant el termini de 30 dies per tal que 
es pugui presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no se’n 
presentin s’entendrà aprovat definitivament, mitjançant edicte publicat al taulell 
d’anuncis comarcals, als respectius ajuntaments i al BOP. 
 
Tercer. Trametre còpia d’aquest projecte als ajuntaments al terme municipal del 
qual se situa l’obra per a la seva deguda constància i tramitació de les autoritzacions 
que corresponguin. 
 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE ACTUALITZAT DE “REFUGI 
COMARCAL D’ANIMALS A BENAVARRE”         Exp. núm. AP-08/2005-PRO 
 
Presenta el punt el Sr. Porta i explica els imports de cada fase. 
 
Pren la paraula el Sr. Tordesillas i pregunta si s’ha fet alguna gestió amb els 
ajuntaments per saber com es contempla la gestió i la forma d’adhesió. 
 
El Sr. Porta respon que s’ha explicat al Consell d’Alcaldes i s’enten que hi ha 
diverses formes possibles de gestió i que el model no està tancat. Per altra banda, 
explica que encara no s’ha aprovat el reglament que ha de desenvolupar la Llei de 
protecció dels animals. Exposa que la fase de construcció del refugi d’animals i la 
seva gestió s’han plantejat com a fases diferents. 
 
Acord 
 
En data 9 de juny de 2005 el Ple del Consell Comarcal va aprovar el projecte de 
contrucció d’un refugi d’animals a Benavarre, el qual, per diversos factors ha estat 
necessari revisar. 



 
Vist el projecte redactat per l’enginyer de camins Sr. Joan Gurrera Lluch de 
l’empresa URBEG,SL, i que té un pressupost d’execució per contracte  total de 
352.343,14 €, IVA inclòs, i que consta de dues fases, una primera de 240.000,00 € i 
una segona de 112.343,14 €  
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’actualització del projecte esmentat de Construcció d’un refugi 
d’animals a Benavarre amb el nou pressupost de 352.343,14 €. 
 
Segon. Comunicar aquesta aprovació a l’Ajuntament de la Seu i al Consell 
Comarcal de la Cerdanya i deixar-ne la deguda constància a l’expedient. 
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ, CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 
8. DECLARACIÓ DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS LOCAL: ESGLÉSIA DE 
SANTA MARIA DE CASTELL-LLEBRE                        Núm. expd. BCIL 09/2005 
 
L'Ajuntament de Peramola ha sol·licitat la declaració de bé cultural d'interès local de 
l’església de Santa Maria de Castell-llebre. 
 
Consta a l'expedient l'informe favorable de la declaració sol·licitada del tècnic de 
cultura del Consell Comarcal i la conformitat del Bisbat com a propietari. 
 
Destaca de l’informe el fet que l’edifici sigui d’arquitectura romànica i que presenti 
clarament dos moments constructius diferents dins del mateix estil, un de finals del 
s. XI i un segon del s. XIII, fet que permet apreciar dins d’un mateix edifici l’evolució 
d’aquest estil arquitectònic. Cal tenir present que la ubicació de l’església ve 
determinada per l’erecció d’un castell a la primera meitat del s. X. 
 
La Comissió de Promoció, Cultura i Societat de la informació 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 17 membres presents s'acorda: 
 
Primer. Declarar bé cultural d'interès local l’església de Santa Maria de Castell-
llebre. 
 
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. 
 
Tercer. Notificar l’acord a l’Ajuntament de Peramola i al Bisbat d’Urgell. 
 
 



9. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ VESCOMTAT DE 
CASTELLBÒ PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE LA COLEGIATA DE 
SANTA MARIA                    Núm. exp. CV-03/2006-FUN 
 
Per tal de fer les obres de restauració i rehabilitació de la col·legiata de Castellbò, 
fase 3, que està duent a terme la Fundació Vescomtat de Castellbò, i que ja compte 
amb cofinançament procedent de 1% cultural de la Generalitat de Catalunya a 
través de l’INCASOL i de la Diputació, manca un part de finançament que es 
quantifica en 110.101,21 €, amb el resum següent: 
 

Cost total de l’actuació 260.101,21 
Aportació 1% cultural INCASOL 60.000,00 
Diputació de Lleida 90.000,00 
Resta per finançar 110.101,21 

 
La Fundació ha plantejat al Consell Comarcal la possibilitat de rebre una subvenció 
per import de 12.000,00 € per part del Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de Montferrer i 
Castellbò, l’EMD de Castellbò i el propi Consell Comarcal a raó de 3.000,00 € cada 
entitat per atendre part del finançament de l’obra. 
  
Per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb la Fundació Vescomtat de 
Castellbò pel finançament de les obres de restauració i rehabilitació de la Col·legiata 
de Santa Maria de Castellbò per import de 3.000,00 € per a l’exercici 2006. 
 
Segon. Trametre certificació d’aquest acord a la Fundació per tal que es pugui 
procedir a la signatura del conveni corresponent. 
 
 
10. CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL PEL TELECENTRE 
COMARCAL              Núm. exp. CV-04/2006-AJU 
 
Es retira el punt de l’ordre del dia. 
 

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 

 
11. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS D’OLIANA, 
ORGANYÀ, RIBERA D’URGELLET I LA SEU D’URGELL PER A L’OFICINA 
ITINERANT DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ                 Núm. exp. CV-05/2006-AJU 
 
Un cop exposat el punt pel Sr. Porta, gerent, el Sr. Tordesillas pregunta per les hores 
concretes en què estarà oberta l’oficina a Oliana. El Sr. Porta respon que es preveu 
que siguin dos dies al mes. 
 
Acord 
 
Dels treballs i estudis fets per la tècnica d’immigració comarcal i dels acords de la 
Comissió d’Immigració se’n desprèn la conveniència de tenir un servei d’atenció a la 
ciutadania i a la immigració a través d’una oficina itinerant, la qual se situaria a les 



dependències municipals de diferents ajuntaments i inicialment serien els d’Oliana, 
Organyà, Ribera d’Urgellet i la Seu d’Urgell. 
 
Pel servei Oficina Itinerant de Ciutadania i Immigració  es fixen els objectius 
següents: 
 
a) Treballar amb totes les administracions i agents implicats en la gestió de la 

diversitat. 
b) Afavorir la participació dels immigrants com a agents actius en la gestió de la 

diversitat. 
c) Aprofitar les experiències reeixides al territori i reforçar-les amb actuacions que 

fomentin la interrelació entre els diversos agents implicats en la gestió. 
d) Contribuir a la plena integració dels ciutadans d’origen estranger a la societat 

catalana. 
e) Fomentar la millora del coneixement entre tots els ciutadans. 
 
Les funcions específiques i concretes de la Oficina Itinerant de Ciutadania i 
Immigració foren: 
 
a) Atenció directa amb als immigrants per informació dels serveis i recursos 

existents a la comarca i facilitar-los-hi l’accés. 
b) Derivació cap a altres serveis cas que fos convenient. 
c) Atenció a l’alcaldia o regidors responsables d’immigració dels ajuntaments. 
 
En aquests sentits els ajuntaments inicialment signataris posaran a disposició un local 
convenientment equipat per a prestar el servei. 
 
Atès el disposat a l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local, als articles 137 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, i 
als articles 25.1.c) i 28.1.d) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
 
I sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels 17 membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la creació de l’Oficina Itinerant de Ciutadania i Immigració. 
 
Segon. Aprovar el Conveni a signar amb els ajuntaments d’Oliana, Organyà, Ribera de 
l’Urgellet i la Seu d’Urgell per a l’establiment de l’Oficina Itinerant de Ciutadania i 
Immigració a cada un d’aquests municipis. 
 
Tercer. Trametre aquest acord als ajuntaments per tal que puguin procedir a la seva 
tramitació. 
 
 
12. APROVACIÓ DEL PLA COMARCAL DE JOVENTUT   
              Núm. exp. CV-06/2006-GEN 
 
El Pla Comarcal de Joventut, any 2006, té un plantejament teòric generalista que es 
concreta en sis programes d’actuació que atenen les realitats i necessitats dels 
joves urgellencs.  
 



Els eixos centrals de treball són l’emancipació i la participació. Pel que fa a 
l’emancipació es proposa treballar polítiques educatives, d’ocupació, de promoció de 
la salut, d’accés a la mobilitat i d’accés a l’habitatge.  
 
En base a l’establert a l’eix de participació, es treballarà, per una banda, la 
interlocució i execució en les polítiques de joventut, i per l’altra, el suport a 
l’associacionisme i el foment de la cultura de la participació. La metodologia de 
treball es basa en la interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat i la participació 
jove. El pressupost total per a desenvolupar aquest Pla anual és de 87.349,36 € 
 
Els programes presentats són els següents: 
 

Programa Pressupost 
Punt d’Informació Juvenil Comarcal – actuacions 10.000,00
Programa de Prevenció i Promoció de la Salut – PPPS 16.875,00
Programa Pla de Formació Permanent i de Reciclatge 5.425,00
4t Premis a les millors iniciatives i idees dels joves emprenedors 8.400,00
Programa Tècnic Compartit – PTC 26.000,00
Programa Xarxa Lleure Estiu 20.694,36 
Total 87.349,36 €
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el nou Pla Comarcal de Joventut, any 2006 que té un import de 
87.349,36 €. 
 
Segon. Sol·licitar al Departament de Presidència una subvenció en base al Pla i al 
pressupost aprovats. 
 
Tercer. Facultar el president tant àmpliament com sigui menester per tramitar aquesta 
sol·licitud de subvenció mitjançant conveni, incloent l’aprovació del pressupost definitiu 
del Pla. 
 
 
13. DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS 
 
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. 79 del 2005 i del 1 al 7 de 2006, compresos entre els dies 21 de 

desembre i la data d'avui. 
 Resolucions: núm. 38 a la 41 de 2005 a la núm. 1 a la 4 de 2006, compreses 

entre els dies 21 de desembre i la data d'avui. 
 
 
Punts inclosos per urgència: Atès el disposat a l’article 82.3 del ROF se sotmet a 
votació la inclusió de quatre punts per urgència i previ acord corresponent s’inclouen 
els següents punts: 
 
 
 
 



14. MOCIÓ SOBRE LA GRATUÏTAT DEL TÚNEL DEL CADÍ      
              Núm. exp. PR-01/2006-MOC 
 
El Sr. Chica fa una intervenció per explicar la propietat de la societat que gestiona el 
túnel del Cadí de la que conclou que si no s’aprova aquest fet és perquè la Generalitat 
de Catalunya no vol, doncs el soci més important es GISA amb el 41 %, que és 100 % 
propietat de la Generalitat, i la resta és ACESA que on és majoritària la Caixa de 
Pensions a través d’ABERTIS, i tenint en compte que el nou Estatut preveu que el 
Consell d’Administració de les caixes catalanes les nomeni el Govern es pot concloure 
que si no és gratis és perquè la Generalitat no vol. Per altra banda, explica que la 
societat explotadora va tenir uns beneficis nets l’any 2004 de 1.800.000 € i que la 
operació per la gratuïtat que ara es demana podria costar uns 300.000 € i per tant 
entén que s’hauria de donar la gratuïtat. 
 
El Sr. Fierro matisa que el nou Estatut no està aprovat definitivament. 
 
Acord 
 
Que presenten els grups comarcals del Consell Comarcal de l’Alt Urgell al Ple 
d’aquesta corporació.  
 
La construcció del Túnel del Cadí va significar per als habitants de les comarques de 
la Cerdanya, el Berguedà i l’Alt Urgell una millora sense precedents per la mobilitat i 
comunicació entre aquestes comarques i la Catalunya Central.  
 
Conseqüentment a aquesta millora en les comunicacions terrestres, el comerç i els 
fluxos de persones que, per motius laborals, utilitzen aquesta via, ha sofert un 
increment constant des del mateix moment de la seva creació.  
 
En els darrers anys, l’elevat import que significa el pagament d’aquest peatge, 
malgrat les reduccions del tot insuficients que s’apliquen als residents, suposa un 
fort obstacle per a les possibilitats de creixement econòmic i prosperitat dels 
habitants de la zona.  
 
Per tot això el Ple, per unanimitat dels 17 membres presents acorda: 
 
Primer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar les mesures 
pertinents per tal que el peatge del Túnel del Cadí sigui gratuït per als residents a 
les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell durant els dies laborables.  
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya, al 
president de la Generalitat de Catalunya, al conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, al president del Consell Comarcal de la Cerdanya i al president del 
Consell Comarcal del Berguedà.  
 
 
15. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
El president explica que l’assessor de presidència Sr. Gerard Figueres, deixarà de 
treballar pel Consell Comarcal a partir de finals d’aquest mes i que està previst que a 
començament de març vingui una altre persona que el substituirà. 
 



En segon lloc recordar a tots els assistents, consellers i alcaldes que està en marxa 
l’enquesta per la formulació del Pla Comarcal de Muntanya i que és molt convenient 
que tothom i totes les entitats la responguin. Explica que segurament el mes de març 
hi haurà un Ple extraordinari per aprovar inicialment aquest Pla. 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
Precs: No hi ha cap prec. 
 
Preguntes: 
 
El Sr. Tordesillas pregunta per l’escorxador comarcal. 
 
El president respon que s’està parlant del tema i que s’està buscant la fórmula de 
gestió que és el que més li preocupa. A nivell de municipis i de comarca no hi ha 
obligació de prestar aquest servei, però això no vol dir que no sigui un problema que 
preocupi doncs hi ha un sector, els carnissers i ramaders, al qui els amoïna. S’està 
fent un estudi i si els números no surten no es podrà fer. Ara per ara l’Ajuntament 
d’Oliana, que és titular d’un escorxador municipal en funcionament, ha demanat 
pròrroga al Departament de Sanitat. 
 
El Sr. Tordesilla pregunta com es finançaran les obres a l’escorxador d’Oliana. 
 
El president respon que s’estan fent els números i estudiant la situació atès que no és 
una competència municipal obligatòria. Ara per ara no s’ha determinat res encara, ni si 
ha de fer una aportació el Consell Comarcal o una altra cosa, doncs primer s’ha de 
veure si és factible. 
 
Essent present a la sessió el Sr. Gerard Figueres, assessor del president, qui ha 
manifestat la seva intenció de deixar el càrrec, dirigeix unes paraules al Ple per posar 
de relleu que, malgrat que la seva funció d’assessor especial de Presidència hagi 
estat força criticada per alguns, s’ha trobat molt bé a la comarca i agraeix l’ajut de 
tothom i especialment la del president i del gerent. Demana que qui vingui en el seu 
lloc trobi ajuda per poder treballar pel bé de la comarca. 
 
Torn de paraules dels alcalde 
 
No es demana cap paraula. 
 
I, no havent-hi cap altra paraula demanada, s’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. 161658-D al núm. 
161663-D i comprèn un total de 6 folis, numerats del 3 al 14. 
 
La Seu d’Urgell, 7 d’abril de 2006 
 
La secretària accidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


