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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COM ARCAL DEL SEGRIÀ   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2014 
Caràcter:  ordinari  
Data: 10 de gener de 2014 
Horari: de les deu a dos quarts d’onze del matí 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal  
 
Hi assisteixen: 
President Pau Cabré Roure 
Vicepresidenta primera Neus Ramonet Sucarrat 
Vicepresident segon Jaume Revés Esteve 
Conseller portaveu PSC Pasqual Izquierdo Torres 
Conseller portaveu CIU Joan Busquets Saz 
Conseller portaveu PP Josep Maria Palau Llobera 
Consellera portaveu ERC Montserrat Torres Massot 
Conseller portaveu ICV Pere Agusti Exposito Gilart 
Conseller adjunt PSC Francesc Torres Arnó 
Conseller/a Comarcal Simeó Abad Moliné 
  Benjamí Bosch Torres 
 Jaume Carles Canelles Arque 
 Esperança Casas Diaz 
 Rosa Maria Caselles Mir 
  Miguel Carlos Català Visa 
  Francisco Gonzalez Cascon 
 Salvador Huguet Besó 
 M. José Invernon Modol 
 Josep Ramon Mangues Jaime 
 Montserrat Mayos Charles 
 Isidro Mesalles Mayora 
 Alexandre Mir Fo 
 Beatriz Obis Aguilar 
 Ricard Pons Pico 
 Jesus Luis Quiroga Eguillor 
 Emmanuelle Samper Ortiz 
 Juan Sabaté Aresté 
  Elisa Torrelles Tormo 
 Maria Teresa Vilella Torrelles 
 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Ferran de Noguera i Betriu, gerent 
 
 
No assisteixen: 
Josep Barberà Morreres 
Marina Forcada Escarp 
Mario Urrea Marsal 
Manel Català Ros 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència  
3. Licitació del servei de neteja del Consell Comarcal 
4. Acord de modificació dels estatuts del Consell Consultiu de la Gent Gran 
5. Aprovació del conveni d’encàrrec gestió del POUM de Torrebesses i del POUM de Sunyer al 

Consell Comarcal 
6. Resolució del conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Lleida, la UOC i el Consell 

Comarcal del Segrià i cessió del contracte d’arrendament de la UOC 
7. Acord de modificació del conveni signat entre el Consell Comarcal i els ajuntaments per la 

prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats 
8. Aprovació del conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió del servei de 

recollida 
9. Moció del grup d’ERC de suport a la querella contra l’Estat Espanyol per crims contra la 

humanitat per l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys i Jover i 47 
representants polítics catalans més 

10. Moció d’adhesió a la petició de determinades modificacions del codi penal contra els robatoris 
11. Moció de suport a l’acord per la consulta per decidir el futur polític de Catalunya 
12. Informes de presidència  
13. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 8 de novembre de 2013.  
 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidè ncia  
 
Els/les consellers/eres es donen per assabentats/ades dels decrets des del núm. 262/2013 fins al 
núm. 311/2013. 
 
Es ratifiquen per unanimitat els decrets següents, la part resolutòria del qual diu: 
 
� 273/2013, de 19 de novembre: 

Primer. L’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2013 del vigent pressupost adopta la 
modalitat de generació de crèdits,  per majors ingressos: 
Majors ingressos  

Org. Econom Descripció 
Previsió 
Pressupost 

Majors 
Ingressos 

Previsió 
definitiva 

1 45102 
Direcció General de Joventut Plans 
d’actuació   3.000 3.000 

Generació de CRÈDIT de Despeses  
Programa 
pressupostària Descripció  

Pressupost 
inicial MODIFICACIÓ Augment Definitiu 

337/25000 Actuacions per joventut 797 1028 1028 1825 
337/23120 Dietes quilometratge 1.480 300 300 1.780 
430/23120 Dietes Promoció 1.000 1.672 1.672 2.672 
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Segon. Donar compte a la Comissió Informativa de d'Hisenda, Règim Interior, Empresa i 
Ocupació i al Ple d’aquesta resolució  per ratificar en la propera sessió que tingui lloc per al 
seu coneixement.  
 

� 287/2013, de 25 de novembre: 
Primer. Designar com a representants del Consell Comarcal del Segrià en el Consorci de 
Residus del Segrià a la consellera Montserrat Torres Massot, en substitució de l’ex-conseller 
Sr. Daniel Farré Gort. 
Segon. Comunicar aquesta resolució a la consellera afectada i al Consorci de Residus del 
Segrià per al seu coneixement i efectes. 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc 
per a la seva ratificació. 
 

� 304/2013, de 18 de desembre: 
Primer. L’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2013 del vigent pressupost adopta la 
modalitat de generació de crèdits,  per majors ingressos: 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Partida Generació de Despesa Import Actual Augments 
162 227993 Recollida Fracció Vegetal 100,00  11.772,14 
162 22615 Brigades municipals EMO 206 20,00              3.608,32   
162 22616 Deixalleries EMO 206 20,00             1.709,97   
162 16001 SS Brigades EMO 206 0,00                   59,87   
162 16002 SS Deixalleries EMO 206 0,00                  35,00   

  Totals 17.185,30 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Partida Majors Ingressos Import 

Actual 
Augments 

46204 Ajuntaments fracció vegetal 100,00  11.772,14 
46210 Ajuntaments Brigades Municipal EMO 206 10,00             1.783,05   
46211 Ajuntaments Deixalleries 10,00                189,45   
45110 SOC subvenció EMO/206/2013 Deixalleries 10,00              1.555,52   
45111 SOC subvenció EMO/206/2013 Brigada 10,00             1.885,14   

  Totals 17.185,30 
Segon. Donar compte a la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i 
Ocupació i al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació i coneixement.  
 

� 307/2013, de 19 de desembre de 2013: 
Primer. L’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2013 del vigent pressupost adopta la 
modalitat de generació de crèdits,  per majors ingressos: 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Partida Generació de Despesa Augments 
162 13100 Sou Plans Ocupació 2013 EMO/210 4.196,02 
162 160002 SS Empresa            1.348,18   

  5.544,20 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Partida Majors Ingressos Augments 
46204 Subvenció SOC part 2013 EMO/210 5.544,20 

 Totals 5.544,20 
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Segon.  Donar compte a la Comissió Informativa d'Hisenda, Règim Interior, Empresa i 
Ocupació i al Ple d’aquesta resolució  per a la seva ratificació i coneixement.  

 
3. Licitació del servei de neteja del Consell Comar cal 
 
Atès que el passat 30 de novembre ha finalitzat el contracte de neteja de les dependències 
comarcals que té subscrit el Consell Comarcal amb l’Associació Shalom i que a aquesta entitat no 
l’interessa la seva pròrroga fins al màxim d’un any previst al contracte,  
 
A proposta de la presidenta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i 
Ocupació el Ple acorda per unanimitat, el següent: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb un únic criteri 
d’adjudicació, al preu més baix, per al servei de neteja de les dependències comarcals  convocant 
la seva licitació. 
 
Segon. Autoritzar, la despesa que per a aquest Consell Comarcal representa la contractació  a 
càrrec a la aplicació 2014 1 920 22700 del pressupost prorrogat per l’exercici 2014 i posteriors. 
 
Tercer. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions tècniques 
que regiran el contracte de servei de neteja per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa amb un  únic criteri d’adjudicació, al preu més baix. 
 
Quart. Publicar en el Butlletí oficial de la província de Lleida  i en el perfil de contractant anunci de 
licitació, per a que durant el termini de quinze dies naturals des de la publicació de l’anunci al BOP 
es puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 
Cinquè. Facultar el president per la tramitació i execució dels acords precedents. 
 
4. Acord de modificació dels estatuts del Consell C onsultiu de la Gent Gran 
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 20 de febrer de 1.990 va aprovar la creació del Consell 
Consultiu de la Gent Gran com a òrgan de participació d’aquest col·lectiu en el Consell Comarcal 
en les matèries que els afectin.   
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 15 d’abril del 2003  va aprovà  el reglament/ estatuts 
reguladors del seu funcionament.  
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 27 de maig del 2010 i a proposta de l’assemblea 
general va acordar-ne la modificació.   
 
Atès que l’Assemblea General de la Gent Gran en reunió del 25 de novembre del 2013 ha 
proposat  augmentar el número de membres que formen part de la Comissió Permanent fins a 
dinou perquè hi hagi més representació del territori, 
 
Atès que actualment la Comissió Permanent d’acord amb l’article 11 dels estatuts del Consell 
Consultiu de la Gent Gran publicats al BOP de Lleida núm. 109 del 7 d’agost del 2010 està 
composta per un president, dos vice-presidents i vuit vocals, 
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D’acord amb el que disposen els articles  49 de la Llei reguladora de les bases de règim local, 
178, 62 i 63 i de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 130 i 131 del reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  
 
A proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de Benestar i Família el Ple acorda per 
unanimitat, el següent: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’article 11 dels estatuts reguladors del Consell Consultiu de la 
Gent Gran amb la nova redacció següent: 
 
Article 11. Composició de la Comissió Permanent 
La comissió permanent estarà composta per: president del Consell Comarcal o en qui delegui, els 
dos vice-presidents: president/a de la Comissió d’Acció Social i Ciutadania i vice-president 
designat per la Comissió permanent i setze vocals designats per l’assemblea general d’entre tots 
els que formen par d’aquesta.  
 
Segon. Exposar aquest acord i el text íntegre de la modificació al BOP de Lleida a l’efecte que es 
puguin presentar al·legacions pel termini de 30 dies hàbils. En cas que no se’n presentin l’acord es 
considerarà aprovat amb caràcter definitiu.   
 
5. Aprovació del conveni d’encàrrec gestió del POUM  de Torrebesses i del POUM de Sunyer 
al Consell Comarcal 
 
Atès que l’’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el text refós 
de la Llei reguladora de l’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la 
comarca l’exercici de les competències que li deleguin o encarreguin  de gestionar els municipis. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Torrebesses  ha acordat per unanimitat delegar al Consell 
Comarcal del Segrià la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
Atès que cal formalitzar l’encàrrec que ha fet l’ajuntament de Torrebesses al Consell Comarcal,  
 
Atès que el l’Ajuntament de Sunyer ha acordat delegar al Consell Comarcal del Segrià la redacció 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
Atès que cal formalitzar l’encàrrec que ha fet l’ajuntament de Sunyer al Consell Comarcal,  
 
A proposta de la presidenta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i 
Ocupació el Ple acorda per unanimitat, el següent: 
 
Primer. Formalitzar l’encàrrec de l’Ajuntament de Torrebesses al Consell Comarcal del Segrià de 
redacció del pla d‘ordenació urbanística municipal mitjançant l’aprovació del conveni que es 
transcriu a continuació: 
  
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE 
TORREBESSES PER L’ENCÀRREC ALS SERVEIS TÈCNICS COMARCALS DE LA REDACCIÓ 
DEL POUM 
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D’una part, el Sr. Pau Cabré Roure, president del Consell Comarcal del Segrià, en virtut de les 
facultats que li confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de l’organització comarcal de Catalunya  
 
D’altra part, el Sr.Mario Urrea Marsal, Alcalde- President de l’Ajuntament de Torrebesses  en virtut 
de les facultats que li confereix l’article 21.1.r  de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en relació amb l’article 53.1e del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
  
MANIFESTEN 
 
L’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de l’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la comarca l’exercici 
de les competències que li deleguin o encarreguin  de gestionar els municipis. 
 
L’article 76 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost  que aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme estableix que correspon als ajuntaments formular els plans d’ordenació urbanística 
municipal  
 
El Ple de l’Ajuntament de Torrebesses  ha acordat per unanimitat delegar al Consell Comarcal del 
Segrià la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
L’article 14.4 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost  que aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme disposa que les  administracions públiques han de prestar assistència tècnica i 
jurídica suficient als municipis que per llur dimensió o per manca de recursos no pugui exercir 
plenament les competències urbanístiques que els corresponen.  
 
La Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya en l’article 10 diu el següent sobre l’encàrrec de gestió:   
 
1. La realització d' activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres 
òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d' una altra de diferent, per 
raons d' eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 
2. L 'encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l'òrgan, organisme o entitat pública 
que l' ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s' 
integri l' activitat material concreta objecte de l’encàrrec. 
5. Si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l' encàrrec no pertany a la mateixa administració 
que el fa, l' encàrrec s' ha de formalitzar mitjançant un conveni..... El conveni de col·laboració ha 
d’establir almenys les determinacions següents: 
a) L' abast i el contingut de l' activitat encarregada. 
b) Les raons que justifiquen l' encàrrec. 
c) La fórmula de finançament de l' activitat encarregada, amb la indicació dels crèdits 
pressupostaris corresponents que es transfereixen. 
d) Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de l' encàrrec. 
e) El termini de vigència del conveni. 
 
L’Ajuntament de Torrebesses manifesta que no disposa  de serveis tècnics  per elaborar el pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM). 
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El Consell Comarcal disposa d’un equip tècnic suficient per l’elaboració dels treballs del POUM del 
municipi de Torrebesses. 
 
D’acord amb tot l’exposat, ambdues parts 
 
PACTEN 
 
OBJECTE  
 
És objecte del present conveni l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Segrià dels treballs de 
redacció del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi de Torrebesses, 
exceptuant l’informe de sostenibilitat ambiental que encarregarà directament l’Ajuntament de 
Torrebesses. 
  
COST DEL SERVEI  
 
S’ha calculat el cost dels serveis d’acord amb les tarifes orientatives dels col·legis professionals 
estimant-se un import de 76.639,13€, sobre la qual s’aplica una reducció equivalent al 60% i 
resultant un cost per l’ajuntament de 30.655,65€. 
 
ENTREGA DELS TREBALLS I PAGAMENT 
 
Es procedirà a l’entrega dels treballs i pagament de la forma següent: 
 
9.196,69€ import equivalent al 30% del cost total quan el Consell Comarcal del Segrià faci entrega 
a l’Ajuntament dels treballs d’avanç del planejament. 
 
15.327,82€ import equivalent al 50% del cost total quan el Consell Comarcal del Segrià faci 
entrega a l’Ajuntament dels treballs d’aprovació inicial. 
 
6.131,13€ import equivalent al 20% quan el Consell Comarcal del Segrià faci entrega a 
l’Ajuntament dels treballs per a l’aprovació definitiva del POUM. 
 
El pagament es farà mitjançat transferència bancària al compte corrent designat pel Consell 
Comarcal. 
 
VIGÈNCIA 
 
La vigència d’aquest conveni serà des de l’inici de redacció dels treballs fins a l’aprovació definitiva 
del POUM.  
 
EXTINCIÓ 
 
No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest 
Conveni, l’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat sobrevinguda, legal o 
material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’ incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 
 
Segon. Facultar el president per a que procedeixi a la seva signatura. 
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Tercer. Publicar el conveni al BOP de Lleida.   
 
Quart. Fer-ne tramesa a la Direcció General d’Administració Local.  
 
Cinquè. Formalitzar l’encàrrec de l’Ajuntament de Sunyer al Consell Comarcal del Segrià de 
redacció del pla d‘ordenació urbanística municipal mitjançant l’aprovació del conveni que es 
transcriu a continuació: 
  
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE SUNYER PER 
L’ENCÀRREC ALS SERVEIS TÈCNICS COMARCALS DE LA REDACCIÓ DEL POUM 
 
D’una part, el Sr. Pau Cabré Roure, president del Consell Comarcal del Segrià, en virtut de les 
facultats que li confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el 
text refós de la Llei reguladora de l’organització comarcal de Catalunya  
 
D’altra part, el Sr. Salvador huguet Besó, Alcalde- President de l’Ajuntament de Sunyer  en virtut 
de les facultats que li confereix l’article 21.1.r  de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en relació amb l’article 53.1e del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
  
MANIFESTEN 
 
L’article 25.1.c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de l’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la comarca l’exercici 
de les competències que li deleguin o encarreguin  de gestionar els municipis. 
 
L’article 76 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost  que aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme estableix que correspon als ajuntaments formular els plans d’ordenació urbanística 
municipal  
 
L’’Ajuntament de Sunyer ha encarregat al Consell Comarcal del Segrià la redacció del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
L’article 14.4 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost  que aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme disposa que les  administracions públiques han de prestar assistència tècnica i 
jurídica suficient als municipis que per llur dimensió o per manca de recursos no pugui exercir 
plenament les competències urbanístiques que els corresponen.  
 
La Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya en l’article 10 diu el següent sobre l’encàrrec de gestió:   
 
1. La realització d' activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres 
òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d' una altra de diferent, per 
raons d' eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 
2. L 'encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l'òrgan, organisme o entitat pública 
que l' ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en què s' 
integri l' activitat material concreta objecte de l’encàrrec. 



 

Pàgina 9 de 23 

 
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 

presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

5. Si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l' encàrrec no pertany a la mateixa administració 
que el fa, l' encàrrec s' ha de formalitzar mitjançant un conveni..... El conveni de col·laboració ha d' 
establir almenys les determinacions següents: 
a) L' abast i el contingut de l' activitat encarregada. 
b) Les raons que justifiquen l' encàrrec. 
c) La fórmula de finançament de l' activitat encarregada, amb la indicació dels crèdits 
pressupostaris corresponents que es transfereixen. 
d) Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de l' encàrrec. 
e) El termini de vigència del conveni. 
 
L’Ajuntament de Sunyer manifesta que no disposa  de serveis tècnics  per elaborar el pla 
d’ordenació urbanística municipal (POUM). 
 
El Consell Comarcal disposa d’un equip tècnic suficient per l’elaboració dels treballs del POUM del 
municipi de Sunyer. 
 
D’acord amb tot l’exposat, ambdues parts 
 
PACTEN 
 
OBJECTE  
 
És objecte del present conveni l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Segrià dels treballs de 
redacció del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) del municipi de Sunyer, exceptuant 
l’informe de sostenibilitat ambiental que encarregarà directament l’Ajuntament de Sunyer. 
 
COST DEL SERVEI  
 
S’ha calculat el cost dels serveis d’acord amb les tarifes orientatives dels col·legis professionals 
estimant-se un import de 51.890,00€, sobre la qual s’aplica una reducció equivalent al 60% i 
resultant un cost per l’ajuntament de 20.756,00€. 
 
ENTREGA DELS TREBALLS I PAGAMENT 
 
Es procedirà a l’entrega dels treballs i pagament de la forma següent: 
 
6.226,80€ import equivalent al 30% del cost total quan el Consell Comarcal del Segrià faci entrega 
a l’Ajuntament dels treballs d’avanç del planejament. 
 
10.378,00€ import equivalent al 50% del cost total quan el Consell Comarcal del Segrià faci 
entrega a l’Ajuntament dels treballs d’aprovació inicial. 
 
4.151,20€ import equivalent al 20% quan el Consell Comarcal del Segrià faci entrega a 
l’Ajuntament dels treballs per a l’aprovació definitiva del POUM. 
 
El pagament es farà mitjançat transferència bancària al compte corrent designat pel Consell 
Comarcal. 
 
VIGÈNCIA 
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La vigència d’aquest conveni serà des de l’inici de redacció dels treballs fins a l’aprovació definitiva 
del POUM.  
 
EXTINCIÓ 
 
No obstant el previst anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest 
Conveni, l’acord mutu de les institucions que signen, la impossibilitat sobrevinguda, legal o 
material, de l’execució de les accions que en constitueixen l’objecte, i l’ incompliment greu o 
manifest de les seves clàusules. 
 
Sisè. Facultar el president per a que procedeixi a la seva signatura. 
 
Setè. Publicar el conveni al BOP de Lleida.   
 
Vuitè. Fer-ne tramesa a la Direcció General d’Administració Local.  
 
6. Resolució del conveni de col·laboració signat en tre la diputació de Lleida, la UOC i el 
Consell Comarcal del Segrià i cessió del contracte d’arrendament de la UOC 
 
El Consell Comarcal del Segrià, la Diputació de Lleida i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
el 7 d’octubre del 1.996 van signar un conveni de col·laboració amb l’objectiu de col·laborar i donar 
suport a la instal·lació, posada en marxa i seguiment d’un centre de suport de la Universitat Oberta 
de Catalunya.  
 
Entre les obligacions assumides pel Consell Comarcal figurava subscriure un contracte de lloguer 
amb la propietat de l’immoble per la ubicació de la seu de la UOC. 
 
El 7 d’octubre de 1.996 es va signar una addenda al conveni marc per la vigència d’un any 
prorrogable d’any en any en màxim de quatre.  
 
L’addenda es va prorrogar el 26 de juny de 2001 establint-se  la seva vigència en un any 
prorrogable fins a un màxim de quatre considerant-se automàticament renovada per períodes 
anuals tret del cas que alguna de les parts reclami la seva rescissió.   
 
El Consell Comarcal té signat amb els/les Srs/Sres. XXXXX, un contracte de lloguer de la 2a 
planta de l’edifici situat a la plaça Sant Joan núm. 11 de Lleida, destinat a les activitats pròpies del 
Consell Comarcal del Segrià i el podrà cedir en ús a la Universitat Oberta de Catalunya.; 
actualment és la seu de la Universitat Oberta de Catalunya a Lleida.   
 
L’esmentat contracte de lloguer estableix una durada de sis anys a comptar des de la data  de la 
seva signatura, el dia 3 de gener del 2005, entenent-se prorrogat de mutu acord per períodes 
successius d’un any si tres mesos abans d’arribar el dia del venciment no manifesta cap de les 
parts la voluntat de revocar-lo.   
 
De conformitat amb la disposició transitòria primera del Decret legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic els expedients iniciats i 
adjudicats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen en quan als seus efectes 
compliment i extinció inclòs la duració i règim de pròrrogues  per la normativa anterior.   
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L’article 5 del RD 2/2000 de 16 de juny que aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques diu que son contractes privats entre altres els contractes d’arrendament 
de béns immobles. 
 
L’article 9 de la norma esmentada diu que els contractes privats de les administracions públiques 
es regeixen en quan a la seva preparació i adjudicació en defecte de normes administratives 
específiques per aquesta llei i les seves normes de desenvolupament i en quan als seus efectes i 
extinció pel dret privat. 
 
La normativa aplicable és la Llei 29/1994, de 24 de novembre d’arrendaments urbans (LAU), els 
articles 3 i 32 diuen el següent, 
 
Article 3 de la LAU. Arrendament per a ús diferent del d’habitatge 
 
1. Es considera arrendament per a ús diferent del d’habitatge l’arrendament que, recaient sobre 
una edificació, té com a destinació primordial un destinació diferent de la que estableix l’article 
anterior. 
2. En especial, tenen aquesta consideració els arrendaments de finques urbanes subscrits per 
temporada, sigui d’estiu o qualsevol altra, i els subscrits per exercir a la finca una activitat 
industrial, comercial, artesanal professional,recreativa,assistencial, cultural o docent,  siguin 
quines siguin les persones que els subscriuen. 
 
Article 32 de la LAU. Cessió del contracte i subarrendament  
 
1. Quan a la finca arrendada s’hi exerceix una activitat empresarial o professional, l’arrendatari pot 
subarrendar la finca o cedir el contracte d’arrendament sense necessitat de tenir el consentiment 
de l’arrendador.  
2. L’arrendador té dret a una elevació de renda del 10 per 100 de la renda en vigor en el cas que 
es produeixi un subarrendament parcial, i del 20 en el cas que es produeixi la cessió del contracte 
o el subarrendament total de la finca arrendada.  
3. No es considera cessió el canvi produït en la persona de l’arrendatari per conseqüència de la 
fusió, la transformació o l’escissió de la societat arrendatària, però l’arrendador té dret a l’elevació 
de la renda que preveu l’apartat anterior.  
4. Tant la cessió com el subarrendament s’han de notificar de forma fefaent a l’arrendador en el 
termini d’un mes des que aquells s’han concertat 
 
Clàusula onzena del contracte de lloguer .Subarrendament i cessió 
 
Tant la cessió com el subarrendament s’han de notificar de forma fefaent als arrendadors en el 
termini d’un mes des de que s’hagués concertat. 
 
Expressament es pacta que l’extinció del contracte de lloguer, per qualsevol causa, produirà 
l’extinció automàtica de qualsevol subarrendament concertat per l’arrendatari, i aquest s’obliga a 
fer constar de forma expressa aquesta condició en els contractes que pogués concertar. 
 
Vistos tots aquests antecedents, 
 
Atesa la conformitat de la UOC, 
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A proposta de la presidenta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i 
Ocupació el Ple acorda per unanimitat, el següent: 
 
Primer. Acordà la resolució del conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Lleida, la 
Universitat Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià. 
 
Segon. Aprovar la cessió del contracte de lloguer que té subscrit el Consell Comarcal del Segrià 
amb  els Srs/res que consten en l’antecedent d’aquest acord a favor de la Universitat Oberta de 
Catalunya que assumirà tots els drets i obligacions que li corresponen com arrendadora de la 
planta 2na de l’edifici situat a la Plaça Sant Joan, núm. 11 de Lleida, amb efectes de l’1 de gener 
del 2014. 
 
Tercer Donar trasllat d’aquests acords a la Diputació de Lleida, la Universitat Oberta de Catalunya 
i als propietaris/es de la seu de la UOC. 
 
El president explica que la Diputació es farà càrrec del lloguer de la seu de la UOC; la Diputació es 
subrogarà en el lloc del Consell Comarcal. 
 
7. Acord de modificació del conveni signat entre el  Consell Comarcal i els ajuntaments per 
la prestació dels serveis socials bàsics i especial itzats 
 
Atès l’ampliació progressiva dels serveis socials, donada per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre  de 
serveis socials,  la Llei 13/2006 de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic i resta 
de normativa, el Consell Comarcal va considerar necessari actualitzar la delegació de 
competències dels ajuntaments en l’àmbit del serveis socials per la qual cosa aprovà en sessió 
plenària del 2 de març del 2012 un document genèric de conveni entre el Consell Comarcal i els 
ajuntaments per la prestació dels serveis socials.  
 
Ates que la clàusula 5 de l’esmentat conveni diu el següent:  
 
L’Ajuntament de .... s’obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell Comarcal l’import de 
l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior en quotes iguals, que es faran efectives per un 
dels següents mitjans: 

- Rebut domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià 
- Transferència bancària a favor del Consell Comarcal del Segrià 

 
Atès que La clàusula 6 de l’esmentat conveni diu el següent: 
 
En cas d’impagament el Consell Comarcal a l’empara de l’article 109 de la Llei de bases de règim 
local podrà deduir pagaments a favor de l’ajuntament o compensar deutes reconeguts i vençuts 
entre administracions mitjançant transferències quan el Consell Comarcal actuï com a entitat 
col·laboradora. En cas d’incompliment reiterat, el Consell Comarcal podrà retirar els serveis del 
municipi.  
 
Atès que el Ple del Consell en sessió del passat 8 de novembre de 2013 adoptà l’acord que es 
transcriu a continuació: 
 
Mantenir com a sistema de pagament de les aportacions dels municipis als serveis de recollida de 
residus, serveis socials d’atenció primària, serveis tècnics, serveis de joventut i cànon de residus, 
el rebut domiciliat com a sistema habitual que ha estat fins ara. 
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Iniciar els tràmits per establir en conveni o acord de delegació els mecanismes adients per cobrar 
als ajuntaments comissions o penalitzacions en cas d’impagament. 
 
Finalitzat el termini de pagament, durant el 1r mes s’aplicarà un 10% sobre el cost del principal 
(deute pendent), a partir del primer dia del 2n mes s’aplicarà un 20% sobre el cost del principal i a 
partir del primer dia del 3r mes es deixarà de prestar el servei fins a la liquidació del deute. 
 
D’acord amb el vist i plau de la Junta de portaveus del dia 7 de gener del 2014,   
 
Vistos aquests antecedents, 
 
El Ple aprova per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment un annex al conveni signat entre el Consell Comarcal del Segrià i els 
ajuntaments de la comarca per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats amb la  
nova redacció de les clàusules 5 i 6 del conveni: 
 
Clàusula 5  del conveni signat:  
 
L’Ajuntament de .... s’obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell Comarcal l’import de 
l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior en quotes iguals, que es faran efectives per un 
dels següents mitjans: 

- Rebut domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià 
- Transferència bancària a favor del Consell Comarcal del Segrià 

 
Clàusula 5. Nova redacció: 
 
L’Ajuntament de .... s’obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell Comarcal l’import de 
l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior en quotes iguals, que es faran efectives per rebut 
domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià. 
 
Clàusula 6 del conveni signat: 
 
En cas d’impagament el Consell Comarcal a l’empara de l’article 109 de la Llei de bases de règim 
local podrà deduir pagaments a favor de l’ajuntament o compensar deutes reconeguts i vençuts 
entre administracions mitjançant transferències quan el Consell Comarcal actuï com a entitat 
col·laboradora. En cas d’incompliment reiterat, el Consell Comarcal podrà retirar els serveis del 
municipi.  
 
Clàusula 6. Nova redacció: 
 
En cas d’impagament el Consell Comarcal a l’empara de l’article 109 de la Llei de bases de règim 
local podrà deduir pagaments a favor de l’ajuntament o compensar deutes reconeguts i vençuts 
entre administracions mitjançant transferències quan el Consell Comarcal actuï com a entitat 
col·laboradora. Finalitzat el termini de pagament, i des del dia del retorn del rebut s’aplicarà 
l’interès legal de demora del diner fins el dia que es liquidi el deute. A  partir del primer dia del 3r 
mes sense que es faci efectiu el deute es deixarà de prestar el servei.  
  
Segon. Atorgar audiència als Ajuntaments de la comarca als quals el Consell Comarcal presta els 
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serveis socials bàsics i especialitzats pel  termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de 
rebre la comunicació d’aquest acord per tal que presentin les al·legacions i/o suggeriments que 
considerin convenients. En cas que no se’n presentin aquest acord inicial esdevindrà definitiu 
sense necessitat de prendre un altre acord exprés.  
 
Tercer. Facultar el president per a la formalització de l’annex al conveni de delegació de 
competències per la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats”. 
 
El president explica respecte al conveni que es va signar per la prestació dels serveis socials i que 
dos ajuntaments encara no han signat, que va haver la proposta que els ajuntaments deutors 
paguessin interessos del 10% i del 20% d’una forma una mica aleatòria. Hi ha hagut una petició 
del grup del PP de tornar a estudiar el tema, tot i que el conveni ho empari, si haguéssim d’anar a 
judici podria considerar-se una clàusula abusiva i recollint la seva posició proposaríem que aquest 
interès fos l’ interès legal de demora del diner. 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació dona la paraula al Sr. Josep Ma Palau perquè així m’ho 
ha demanat.  
 
El Sr. Josep Ma Palau diu que han proposat aplicar l’ interès legal de demora del diner perquè 
creuen que és el legal, que és el que s’ha d fer i a més demanem audiència als ajuntaments 
perquè puguin estudiar-ho i si tenen alguna aportació al conveni que la facin.  
 
El president diu que es donarà quinze dies d’audiència als ajuntaments i en cas que hi hagi 
modificacions substancials el tornarem a passar pel Ple. 
  
8. Aprovació del conveni marc de delegació de compe tències i encàrrec de gestió del servei 
de recollida 
 
Atès que el Consell Comarcal per acord de delegació dels ajuntaments ve prestant el servei de 
recollida de RSU, i recollida selectiva als ajuntaments de la comarca, exceptuant Lleida i Artesa de 
Lleida i pel que fa a Almacelles únicament presta el servei de recollida selectiva, 
 
A fi d’actualitzar i formalitzar l’esmentada delegació de competències, 
 
D’acord amb el vist i plau de la Junta de portaveus del dia 7 de gener del 2014,   
 
Atès que el Consell d’Alcaldes en sessió del 28 de juny del 2013 informar favorablement la 
proposta de conveni,  
 
El Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Aprovar inicialment  el conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió 
del servei de recollida de residus que es transcriu a continuació:  
 
CONVENI MARC DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE     I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PEL SERVEI DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS 
 
A Lleida , a la seu del Consell Comarcal del Segrià , el dia  
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Es reuneixen:  
 
D’una part el senyor president del Consell Comarcal del Segrià, senyor Pau Cabré Roure, en 
l’exercici de les competències que li són pròpies, assistit per la secretària  general de la 
corporació, la senyora Lídia Carbonell Figuerola 
 
I d’altra banda, el senyor/a                   , alcalde/essa de l’Ajuntament                 , autoritzat/da per 
la firma d’aquest conveni per acord del ple                               , assistit/da pel secretari/a  general 
de la corporació, el senyor/a        , 
 
M A N I F E S T E N   
 
I. La Llei de Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei Municipal de Catalunya –arts. 26  

1.a) i 67 a)- estableixen la competència municipal sobre els serveis mínims de recollida de 
residus urbans i neteja viària, en el mateix sentit l’art. 67 de la llei municipal reconeix les 
competències municipals pel que fa a la recollida i tractament dels residus i neteja viària. 

 
II. L’exercici de les competències municipals està sotmesa als termes que disposa la legislació 

de l’Estat i de les Comunitats autònomes (art.25.2 de la Llei de Bases); l’ art. 25 del DL 4/2003 
de l’Organització comarcal de Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir 
competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis; l’article 26 estableix que els consells comarcals han de vetllar perquè 
en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, 
els serveis, les activitats i les prestacions que d’acord amb els articles 66 i 67 del text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local. 

 
III. La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti (delegació 

o altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord plenari qualificat de 
majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) del DL 
2/2003 i 309.2 del DL.179/1995 de 13 de juny.  

IV. L’article 53 apartats 1 i 2  del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós 
de la Llei reguladora dels residus diu el següent: 

 
1. Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals tots els 

municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. 
Els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de 
separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les 
característiques de llur àmbit territorial. 

2. En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei 
de recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida 
selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o ens consorciat corresponent., d’acord amb 
la legislació de règim local aplicable a Catalunya. Així mateix a tots els municipis de menys de 
cinc mil habitants de drets el és aplicable el que estableix l’apartat 2a) de article 5, sobre 
disposicions específiques, sempre que hi concorrin les condicions referides en dit apartat. No 
obstant això els residus per als qual s’ha disposat un règim específic es regeixen per la 
normativa aplicable.   

 
V. En el Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Segrià (PAC), 2013-2017 
consta com a servei que presta el Consell Comarcal la recollida selectiva dels residus. 
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VI. Tenint en compte doncs que la normativa recull la possibilitat d’exercici de la competència 
municipal sobre la recollida dels residus urbans a través del consell comarcal. 
 
Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord, 
accepten el contingut de les següents clàusules:  
 
C L À U S U L E S  
  
Primer. L’Ajuntament  de     delega al Consell Comarcal del Segrià les següents competències : 
 

- La recollida selectiva de paper-cartró, de vidre i d’envasos, recollida de residus sòlids 
urbans i fracció orgànica de residus municipals i el seu transport a una planta 
gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzat. 

 
- El servei de deixalleria mòbil. 

 
Segon. El Consell Comarcal del Segrià accepta aquesta delegació executant la  prestació material 
dels serveis delegats, mitjançant empreses externes incloent la gestió de les fonts de finançament 
d’aquests serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments).  
 
Tercer. El Consell Comarca del Segrià  s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb la 
normativa reguladora expressada als antecedents. 
 
Quart. L’ajuntament abonarà cada exercici econòmic l’aportació pel finançament del  servei de 
recollida que aprovi el Ple del Consell Comarcal previ informe del Consell d’Alcaldes. Durant el 
primer any de posta en servei del nou sistema de recollida, el preu màxim serà el resultant de 
l’adjudicació.  
 
Cinquè. A final de cada exercici es farà la liquidació del servei aplicant-se bonificacions i/o 
penalitzacions en funció del percentatge de recollida de les fraccions reciclables.    
 
Sisè. Finalitzat el termini de pagament, i des del dia del retorn del rebut s’aplicarà l’interès legal de 
demora del diner fins el dia que es liquidi el deute. A  partir del primer dia del 3r mes sense que es 
faci efectiu el deute es deixarà de prestar el servei. Aquest compromís estarà vigent fins que no es 
materialitzi el que s’estableix a la clàusula següent. 
 
Setè. La facturació dels serveis que regulen aquest conveni i la recaptació en voluntària de les 
taxes es farà des del Consell Comarcal; la recaptació en període executiu es farà des de la 
Diputació de Lleida. 
 
Vuitè. La delegació abastarà l’exercici de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest 
mateix acte, i també la potestat reglamentària ( organització del servei). 

Novè. Aquest conveni té una vigència de 20  anys   
 
Desè. Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-t’ho a les 
altres parts amb una antelació mínima de d’1 any , pel seu coneixement i efectes corresponents. 
Caldrà abonar prèviament les despeses del servei i la totalitat dels costos corresponents a la 
inversió ( camions i contenidors). L’ajuntament cedeix l’espai públic necessari per la instal·lació de 
les illes de contenidors. 
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Onzè. La signatura d’aquest conveni deroga els anterior acords subscrits entre el Consell 
Comarcal del Segrià i l’Ajuntament, si bé quedaran subsistents les obligacions a les quals no 
s’hagi donat compliment.  
 
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, en el lloc i 
la data indicats a l’encapçalament.  
 
 
El president        L’alcalde/ssa 
del Consell Comarcal del Segrià     de l’ajuntament 
 
 Segon. Atorgar audiència als Ajuntaments de la comarca als quals el Consell Comarcal 
presta els serveis de recollida de residus i selectiva pel  termini de quinze dies a comptar des de 
l’endemà de rebre la comunicació d’aquest acord per tal que presentin les al·legacions i/o 
suggeriments que considerin convenients. En cas que no se’n presentin aquest acord inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat de prendre un altre acord exprés. 
       
Segon. Publicar el text íntegre del conveni al DOGC i al BOP de Lleida. 
 
Tercer. Facultar el president per a que procedeixi a la signatura dels convenis específics amb els 
ajuntaments.  
 
Quart. Trametre còpia d’aquest acord i del conveni a la Direcció General d’Administració Local. 
 
El president diu que històricament des de fa molts anys la gestió de la recollida de residus està 
encarregada al Consell Comarcal però ara que canviarem el sistema hem de tornar a refer el 
conveni; la proposta és també aplicar l’ interès legal de demora del diner si un ajuntament no 
paga. El plec de clàusules tècniques està pràcticament acabat i s’està fent l’administratiu. 
 
Abans de sotmetre a votació els punts següents de l’ordre del dia el president dóna la paraula al 
Sr. Joan Busquets qui proposa que tal com s’havia dit en alguna junta de portaveus les mocions 
que es presentin siguin únicament i exclusiva referents a la comarca ja que el Consell Comarcal 
és un òrgan de gestió. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que en junta de portaveus ja va exposar la posició del seu grup i que 
va proposar endarrerir el ple, però un grup no ho va voler. Creiem que en un ple ordinari s’haurien 
de tractar punts relacionats amb la comarca i si no s’han convocat comissions és perquè 
pràcticament no hi ha cap punt que afecti a la gestió de la comarca. Hi ha tres punts de l’ordre del 
dia que són mocions i tal com ha dit el portaveu de CiU són totalment simbòliques i perdem més 
temps amb això que amb els problemes que tenim a la comarca i un tema important com són els  
pressupostos no s’han passat. La proposta del grup del PSC va ser que aquest ple no es celebrés 
fins a l’aprovació dels pressupostos, que aquests si que són una eina important que ha de generar 
les possibilitats de treball per l’any; tant que mirem d’estalviar diners es podia estalviar el ple i ho 
relaciono també amb que els consellers no estan cobrant les assistències. Els punts de l’ordre del 
dia d’aquest ple podien esperar, tots estàvem d’acord menys un grup i les mocions no són punts 
importants d’un ple ordinari; tal com ha dit el portaveu del grup de CiU ja és hora de que ens 
ocupem del que toca que és la comarca.    
 
El Sr. Josep Ma Palau diu que en junta de portaveus va exposar el mateix que el Sr. Pasqual 
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Izquierdo i diu que el seu grup s’adhereix totalment a la proposta del Sr. Joan Busquets per la qual 
cosa en relació a les mocions el grup del PP es limitarà a votar sense fer cap exposició. 
 
La Sra. Neus Ramonet demana la paraula per al·lusions i diu que el grup d’ERC va manifestar no 
està d’acord en endarrerir el ple ja que legalment es va acordà fer-ne cada dos mesos i si no hi ha 
més temes es perquè potser tampoc els grups aporten res. En quan a les mocions em sembla bé 
que es refereixin a temes de la comarca però no hi ha cap motiu per no poder presentar mocions 
que no l’afectin directament; crec que no hi ha cap reglamentació que prohibeixi portar mocions al 
ple. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que els grups de l’oposició no són els que han de presentar l’ordre del 
dia ja que almenys fins ara l’ordre del dia el proposa l’equip de govern. 
 
El Sr. Pere Expósito comenta que és difícil saber si el contingut d’una moció afecta o no a la 
comarca; potser que li afecti en un futur. 
 
El president comenta que si són presentades per tots els grups polítics és que interessen a la 
comarca.       
  
9. Moció del grup d’ERC de suport a la querella con tra l’Estat Espanyol per crims contra la 
humanitat per l’afusellament del president de la Ge neralitat Lluís Companys i Jover i 47 
representants polítics catalans més 
 
El dimarts passat, dia 15 d'octubre, va fer 73 anys que el president de la Generalitat Lluís 
Companys va ser afusellat per la dictadura franquista després de ser condemnat en un consell de 
guerra sumaríssim sense garanties processals i il·legal. Lluís Companys es l'únic president 
europeu escollit democràticament que va ser afusellat pel feixisme. 
 
El president Companys havia estat detingut l'agost de 1940 per forces policials del govern de 
l’Alemanya nazi a instancies de autoritats espanyoles i amb col·laboració de membres de 
l'ambaixada espanyola a França. 
 
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al regim constitucional espanyol actual ha anul·lat les 
penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa Lluís Companys i totes les 
persones afusellades (unes 192.000) i empresonades pel regim feixista del general Franco 
continuen essent considerades culpables per la justícia espanyola. 
 
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic d'impunitat dels 
crims del feixisme, emparat en la llei d'Amnistia de l'any 1977, que deixava sense cap mena de 
càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació d'auxili i "els comesos pels funcionaris i agents 
de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones." 
A pesar de la sol·licitud de derogació feta per part de l’AIt Comissionat de les Nacions Unides per 
als Drets Humans i d'entitats del prestigi de Humans Rights Watch o Amnistia Internacional per 
haver incomplert la normativa internacional sobre drets humans, la Llei d'Amnistia continua vigent i 
emparant la impunitat dels crims de la dictadura franquista. 
 
Tancades les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des de fa uns mesos 
la investigació dels crims del franquisme arran de la denuncia de diverses víctimes. Amb l’obertura 
de la via de la justícia universal, el diputat Joan Tardà va presentar dimarts passat, 15 d'octubre, al 
jutjat federal número 1 de Buenos Aires, a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella 
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criminal contra l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís 
Companys, 45 alcaldes catalans i dos diputats del Parlament de Catalunya. 
 
A proposta del grup d’ERC el Ple acorda per: 10 vots a favor del grup del PSC, 3 vots a favor del 
grup d’ERC, 1 vot a favor del grup d’ICV, 4 vots en contra del grup del PP i 11 vots d’abstenció del 
grup de CIU, el següent:  
 
Primer. Manifestar el suport del Consell Comarcal del Segrià a la querella presentada al Jutjat 
Central núm. 1 de Buenos Aires contra l'Estat espanyol per crims contra la humanitat per 
l'afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, 45 alcaldes catalans i 2 diputats del 
Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Reclamar a l'Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims duts a terme durant 
el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes del franquisme. 
 
Tercer. Enviar una copia d'aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos Aires i al Ministeri 
de Justícia del Govern d'Espanya. 
 
10. Moció d’adhesió a la petició de determinades mo dificacions del codi penal contra els 
robatoris 
 
Vist l’informe favorable del Consell d’Alcaldes del 19 de desembre del 2013, 
 
A proposta de tots els grups polítics del Consell Comarcal, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent:  
 
En ocasió de l’actual tramitació parlamentària del projecte de reforma de la Llei Orgànica 10/1995, 
de 23 de novembre, del Codi Penal, i atesa la necessitat de millorar l’eficàcia de la resposta penal 
a la situació de delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i especialment l’àmbit rural, 
s’ha elaborat una proposta amb les següents modificacions. 
 
Aquestes propostes s’han vingut elaborant conjuntament amb agents de l’àmbit de la justícia i 
estan basades principalment en l’informe elaborat pel catedràtic de dret penal de la Universitat de 
Lleida, XXXXX. Tot i que algunes d’elles ja han estat recollides en la última versió del projecte de 
reforma aprovat pel govern espanyol, es relacionen en la seva totalitat per mantenir la unitat de la 
proposta i constatar la seva rellevància. 
 
Primera.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o agreujada) a la que 
també s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada comprèn vàries circumstàncies que 
quan concorren s’entén més mereixedora de càstig la conducta. Ara se n’afegiria més.   
Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant un vehicle per 
transportar els objectes sostrets.  
Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països europeus -dret comparat-. El fet de 
cometre el delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està normalment associat a una planificació i 
preparació del fet, i amb facilitar la comissió del delicte com el transport dels objectes sostrets i la 
fugida de l’autor. 
 
Segona.- Augment de penes en les modalitats qualificades. 
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La modalitat qualificada seria mereixedora d’una pena d’ un a quatre anys de presó –actualment 
és d’un a tres anys-. En consonància amb el tractament penal d’aquesta figura en el dret 
comparat. 
 
Tercera.- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els objectes siguin 
productes agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a l’obtenció d’aquests. S’intenta amb això 
donar una resposta més concreta a un àmbit especialment castigat per la delinqüència atenent la 
seva vulnerabilitat.  
 
Quarta.- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada de que el robatori o furt vagi 
acompanyat del trencament o inutilització de mecanismes que poden causar greu perjudici en 
instal·lacions o explotacions agrícoles o industrials. D’aquesta manera el Codi Penal donaria una 
resposta més adequada a aquest delicte complex, i el castigaria més adequadament que no pas 
aplicant un delicte de furt i un delicte de danys separadament. 
 
Cinquena.- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori. 
S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi correspondria una 
pena encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en actuar l’autor o els partícips amb 
pertinença a una organització o grup criminal dedicada a la comissió continuada de delictes contra 
el patrimoni.  
 
Sisena.- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada. 
Per a la modalitat hiperqualificada anterior el projecte aprovat pel govern espanyol preveu una 
pena d’1 a 4 anys. Com aquest rang ja es proposa  per a la modalitat qualificada, aquí es proposa 
una pena d’1 a 5 anys. 
 
Setena.- Conversió de la falta de furt a delicte. 
Es proposa la eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte sempre. No només 
s’obté una resposta penal major, sinó que a més s’obre la porta a facilitar l’aplicació d’altres 
mecanismes com són la presó preventiva, el comís, els antecedents penals...etc.  
Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no obstant preveu la opció 
d’un delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara que l’objecte sostret sigui de valor escàs, 
cas en el qual la pena a imposar seria de multa i no de presó. Això es fa per salvar un tracte 
desproporcionat a casos de poca importància que abans rebien el tracte més adequat de falta. 
 
Vuitena.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació. 
El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que prové d’un delicte 
contra el patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest últim cas, tractant-se d’objectes 
provinents de falta es demana a més, habitualitat. Doncs bé, al desaparèixer com s’ha dit les faltes 
de furt, ja no s’exigiria habitualitat. El projecte de reforma aprovat pel govern presenta un error en 
aquest sentit, ja que encara s’hi observa la referència a les faltes, i pel que s’ha dit s’hauria 
d’eliminar. 
En qualssevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el delicte de receptació, consistent en 
que els objectes receptats siguin productes agraris o ramaders o els instruments o mitjans que 
s’utilitzen per a la seva obtenció. 
 
Novena.- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de receptació. 
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Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la preveu d’1 a 3 
anys. En dret comparat la previsió de penes és major també aquí. 
 
Desena.- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació. 
S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que també serveixen 
al delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que s’entengui modalitat qualificada del 
delicte de receptació quan concorrin aquestes. D’aquesta manera es permetria captar també 
aquelles circumstàncies, essent el més coherent que es castiguin en tot el circuit delictiu que 
comprèn la sostracció i posterior col·locació al mercat. 
 
Onzena.- Una millor regulació del comís 
Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per confiscar aquells 
vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes patrimonials, de manera que mentre es 
tramita el procediment judicial, no es faciliti una previsible reincidència de l’imputat. 
 
Dotzena.- Aplicació de la prohibició d’aproximar-se a determinats llocs 
Es proposa que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició 
d’aproximar-se a determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga trajectòria delictiva en 
l’esfera dels furts i robatoris del sector de metalls, en el sentit de no poder-se apropar a tota 
empresa de compra de metalls. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat el següent, 
    
Primer.- El Consell Comarcal del Segrià s’adhereix a la petició d’aquestes modificacions del Codi 
Penal per tal de millorar l’eficàcia de la resposta penal als delictes contra el patrimoni que ve patint 
la societat i especialment l’àmbit rural. 
 
Segon.- El Consell Comarcal del Segrià Lleida donarà compte d’aquests acords, al Ministeri de 
Justícia del Gobierno d’Espanya, a les meses del Congrés de Diputats i del Senat, a tots els grups 
polítics d’ambdues cambres legislatives i a les associacions municipalistes (ACM, FMC, FEMP). 
 
11. Moció de suport a l’acord per la consulta per d ecidir el futur polític de Catalunya 
 
A proposta del grup d’ERC el Ple acorda per: 11 vots a favor del grup de CIU, 8 vots a favor del 
grup del PSC, 3 vots a favor del grup d’ERC, 1 vot a favor del grup d’ICV, 4 vots en contra del grup 
del PP i 2 vots d’abstenció del conseller Francesc Torres Arnó i la consellera Montserrat Mayos 
Charles del grup del PSC, l’adhesió a la següent moció de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques: 
 
Reunit  en sessió ordinària el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM), en relació al procés de consulta popular iniciat des del Parlament de Catalunya, com a 
màxim òrgan de la sobirania popular del nostre poble, formula les següents manifestacions: 
 
Primer.-  El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer participar al poble de 
Catalunya en un procés participatiu en forma de consulta democràtica que li permeti decidir, 
d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble,  
 
Segon.- El Comitè Executiu de l’ACM dona suport a la data del 9 de novembre de 2014 i a la 
pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no” i, en cas de 
resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent? Sí o no”, fruit de l’acord del 
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President de la Generalitat amb les forces parlamentaries favorables al dret a decidir. Igualment, 
es dona suport a la iniciativa impulsada des del Parlament  que insta, d’acord amb la legalitat 
vigent, a les Corts Generals a "delegar en la Generalitat la competència per autoritzar, convocar i 
celebrar un referèndum consultiu", que es vol convocar i la convocatòria de la qual anirà a càrrec 
del Govern.  
 
Tercer.- Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des de l’ACM s’impulsaran 
accions de col·laboració amb el Parlament de Catalunya per tal d’impulsar el procés de sobirania 
mitjançant el treball conjunt en quantes iniciatives es convoquin i sigui necessari el suport del món 
local català donant tot el suport a la celebració d’aquest referèndum. 
 
Quart.- Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans requerits 
perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima participació popular. 
  
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, a tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, al Govern 
espanyol, i a tots els grups polítics amb representació al Congreso de Diputados. 
 
12. Informes de presidència 
 
El president informa del següent: 
 
Que la persona que exercia les funcions d’Intervenció del Consell Comarcal hi  ha renunciat. S’ha 
demanat a la persona que exerceix aquesta tasca a Aitona si vol fer una acumulació temporal; 
l’ajuntament d’Aitona també hi està d’acord i es demanarà l’autorització al Departament de 
Governació; paral·lelament es prepararan les bases pe traure a concurs la plaça d’intervenció.  
 
Respecte a la proposta d’adhesió al protocol de llançaments judicials demano als ajuntaments que 
hi estiguin d’acord que facin arribar l’adhesió. 
 
Durant aquesta setmana s’ha licitat el projecte del dipòsit de Montoliu; s’han presentat deu 
empreses i s’ha de redactar el projecte que està vinculat a la pròrroga del conveni de subvenció 
signat amb l’ARC.  Per traure a licitació la recollida hem de tenir signats els convenis amb els 
ajuntaments. 
 
En el darrer Consell d’Alcaldes va sortir el tema del servei del CAAC; tal com varem quedar hem 
enviat l’estudi econòmic que ja estava fet i que suposa aproximadament el pagament d’1,80 euros 
per habitant i any més els costos de cada animal portat a la canera. Actualment la solució és el 
pagament d’una tarifa de 600€ per animal portat a la canera. 
 
Pel que fa a la Mancomunitat de Pinyana sembla que properament s’haurà acabat la segona fase.   
 

13.Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
 
No hi ha assumptes d’urgència. 
 
Es comenta la problemàtica que hi ha a la comarca del Segrià en relació als talls de llum; farem una 
queixa oficial a l’empresa subministradora i que ens donin explicacions.   
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu el següent: 
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En primer lloc dir que ja es sap que per fer els pressupostos s’ha de tenir interventor però que 
segurament s’havien de preparar abans d’acabar l’any passat.  
 
Referent al servei del CAAC l’estudi econòmic el varem fer fa tres anys i per moltes voltes que hi 
donem no baixarà la despesa; el nostre grup proposa afegir el servei del CAAC al plec de clàusules 
de la recollida i deixalleries; es pot afegir com un servei que ha de donar de més l’adjudicatari; un 
servei de la nostra comarca no el pagaran les altres comarques.   
 
La tercera qüestió es demanar  que els consellers cobrin les dietes per assistència que es van 
aprovar al començament de legislatura, perquè els que tenim dedicació cobrem puntualment  i per 
tant alhora de fer els pressupostos que es contempli la partida suficient  per fer front als pagaments.   
 
El president diu que si que es contemplarà la partida suficient i en relació al servei del CAAC diu que 
recull la proposta del grup del PSC; també ho tenen d’aquesta manera a la comarca de l’Urgell.   
 
La Sra. Neus Ramonet diu que a la canera ja hi ha un concessionari. 
 
El president comenta que la recollida d’animals la pot fer l’empresa del servei de recollida i portar els 
animals al concessionari. 
 
El Sr. Josep Ma Palau comenta en relació al PUOS 2013/2017 que hi ha una subvenció per 
arranjament de camins de 387.000€ prevista al 2017. Demanaria que des de la Comissió 
d’Agricultura es fessin gestions per avançar-la al període 2014/2015.  
 
El president diu que es farà una reunió amb el president de la Comissió i el Sr. Curcó; sembla però 
que no hi ha massa possibilitats d’avançar les anualitats de subvencions; respecte a PUOS anteriors 
es pot renunciar al 50% de subvenció i destinar el 50% restant a despesa corrent. 
 
I  sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 

 

Vist i  Plau   
 El president   
  

  

  

          
         Pau Cabré Roure 
 
 


