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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COM ARCAL DEL SEGRIÀ   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2013 
Caràcter:  ordinari  
Data:  6 de setembre de 2013 
Horari: de les deu a tres 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 Simeó Abad Moliné 
 Josep Barberà Morreres 
 Esperança Casas Diaz 
 Rosa Maria Caselles Mir 
 Manel Català Ros 
 Miguel Carlos Català Visa 
 Marina Forcada Escarp 
 Francisco Gonzalez Cascon 
 Salvador Huguet Besó 
 M. José Invernon Modol 
 Josep Ramon Mangues Jaime 
 Montserrat Mayos Charles 
 Alexandre Mir Fo 
 Ricard Pons Pico 
 Jesus Luis Quiroga Eguillor 
 Emmanuelle Samper Ortiz, s’incorpora abans de votar el punt 5 
 Juan Sabaté Aresté 
 Elisa Torrelles Tormo 
 Maria Teresa Vilella Torrelles 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Ferran de Noguera i Betriu, gerent 
Teresa Colomer Cugat, interventora 
 
No assisteixen: 
Benjamí Bosch Torres 
Mario Urrea Marsal 
Jaume Carles Canelles Arque 
Isidro Mesalles Mayora 
Beatriz Obis Aguilar 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 25 de juliol del 2013 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència 
3. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’ajuntament d’Alcarràs per a la 

realització del projecte ·”Minuts menuts” 
4. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’ajuntament d’Alcarràs per a la 

realització del projecte “Acollida i integració de persones immigrades” 
5. Aprovació de les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per l’any 2013 de transport 

de persones amb mobilitat reduïda  
6. Aprovació de l’aportació dels ajuntaments als serveis comarcals 
7. Aprovació de la modificació del contracte de lloguer de la 1a planta 
8. Adhesió del Consell Comarcal al conveni marc signat entre l’ARC i Ecoembes 2013-2018 
9. Mocions 
10. Informes de Presidència 
11. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 25 de julio l de 2013 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 25 de juliol 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. 163/2013 fins al 
núm. 193/2013. 
 
El següent decret es retira  de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu en relació al decret núm. 163/2013 que aprova el conveni pel servei 
de la deixalleria d’Alcoletge, que segons li ha comentat l’alcaldessa aquest conveni no ha estat 
signat per tant difícilment podem ratificar un decret si l’altra part que ha de signar el conveni no hi 
està d’acord.  
 
El president diu que la situació d’Alcoletge es que ells tenen una deixalleria oberta i els residus els 
assumeix el Consell Comarcal. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que malgrat ho volia preguntar al punt de precs i preguntes ho fa ara. 
Sembla  ser que la deixalleria està tancada perquè la persona que hi ha de treballar està de baixa 
i l’alcaldessa em va preguntar si el Consell Comarcal hi posaria una altra persona.  
  
El president diu que si la baixa és llarga es demanarà una altra persona al SOC amb col·laboració 
social. Es retira el decret de l’ordre del dia següent:  
 
� 163/2013, de 22 de juliol: 

Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament 
d’Alcoletge per la cessió i posta en marxa de la deixalleria d’Alcoletge el text íntegre del qual 
és el següent: 
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CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT 
D’ALCOLETGE  PER LA CESSIÓ I POSTA EN SERVEI DE LA DEIXALLERIA 
Lleida,  d’ de 2013 
D’una part el Sr. Pau Cabré Roure, president del Consell Comarcal del Segrià, actuant en la 
seva representació, 
D’una altra part la Sra. Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge,  
actuant en la seva representació, 
EXPOSEN 
( pel que fa a la instal·lació) 
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament d’Alcoletge en sessió del 15 de juny de 2005 acordà una 
cessió d’ús a favor del Consell Comarcal del Segrià d’una porció de 400 metres quadrats d’una 
superfície total de 1.564,67 m2, situada al Polígon Industrial la Nora  per a la construcció d’una 
minideixalleria. Es preveia la cessió d’ús per un any prorrogable anualment sempre i quan no 
es fes denúncia expressa per qualsevol de les parts amb una antelació mínima d’un mes a la 
data de conclusió del termini inicial o de qualsevol de les pròrrogues. 
SEGON. El Consell Comarcal ha procedit a la construcció de l’equipament; consta que en data 
5 de desembre de 2008 es va procedir a la recepció de les obres. 
TERCER. El Ple del Consell Comarcal si escau procedirà a revertir el terreny i la deixalleria 
construïda a l’Ajuntament d’Alcoletge.  
(pel que fa al servei) 
QUART. El Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió del 13 de gener del 2012 aprovà 
inicialment per unanimitat revocar els acords plenaris del 18 de novembre del 2011 pel qual es 
va acordà demanar als ajuntaments de la comarca la delegació de les competències per la 
gestió del servei de deixalleria i l’acord del Ple del 24 de febrer del 2012 pel qual es va 
acceptar la delegació de les competències dels ajuntaments. 
CINQUÈ El Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió del 10 de maig del 2012 aprovà 
definitivament per majoria la revocació dels acords de 18 de novembre de 2011 i 24 de febrer 
del 2012. 
A fi d’iniciar el servei ambdues parts, 
PACTEN 
OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 
PRIMERA. El Consell Comarcal del Segrià es farà càrrec de contractar el personal necessari 
(1) per l’obertura de la deixalleria, assumint les obligacions de pagament del salari i de les 
cotitzacions a la seguretat social.  
SEGONA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a les persones contractades la formació 
necessària per a poder exercir les tasques pròpies del lloc de treball. 
TERCERA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a l’ajuntament un model de reglament del 
servei i un model d’ordenança fiscal perquè si ho considera l’ajuntament, procedeixi a la seva 
aprovació. 
QUART. El Consell Comarcal del Segrià  facilitarà a l’Ajuntament un model de contracte menor 
amb l’empresa que s’encarregui de la gestió i transport de residus de la deixalleria.  
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE 
PRIMERA. L’Ajuntament seleccionarà a la persona resident al seu municipi que ha de ser 
contractada pel Consell Comarcal, que consideri més adient i que estigui en situació d’atur, 
cobrant prestació.  
SEGONA. L’Ajuntament admetrà a qualsevol persona o entitat de la comarca que compleixi 
els requisits establerts reglamentàriament en la utilització del servei.  
TERCERA. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses que siguin  necessàries per al 
correcte funcionament dels servei, així com de les despeses inicials per l’obertura i posta en 
funcionament de la instal·lació.  
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QUARTA. L’Ajuntament es compromet a fer la difusió del servei. 
VIGÈNCIA. 
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura, i tindrà una vigència fins a 31 de  
desembre del 2013. 
RESOLUCIÓ 
Aquest conveni podrà ser resolt abans de l’acabament del termini de vigència en els casos 
següents: 

• Mutu acord de les parts. 
• Incompliment de les obligacions establertes per qualsevulla de les parts. 
• Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista al conveni. 

I com a prova de conformitat amb el seu contingut el signen ambdues parts en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament. 
S’ADJUNTA COM ANNEX 1 DEL CONVENI LA RELACIÓ DE L’EQUIPAMENT QUE 
CONTINUA ESSENT TITULARITAT DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ. 
Segon. Procedir a la seva signatura. 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació en la  propera sessió 
ordinària que tingui lloc. 

 
Es ratifiquen per unanimitat els decrets següents, la part resolutòria dels quals diu: 

 
� 177/2013, de 26 de juliol: 

Primer. Atribuir al càrrec de portaveu del grup polític comarcal d’ERC,, exercit per la consellera 
Sra. Montserrat Torres Massot  una dedicació parcial equivalent al 50% de la jornada amb una 
retribució bruta anual de 23.749,88€.  
Segon. Comunicar aquesta resolució a la consellera  afectada  i a l’ajuntament del que és 
regidora, als efectes dels que disposa la Llei 53/1984, del règim d’incompatibilitats del personal 
al servei de les administracions públiques.  
Tercer. Publicar aquest decret al BOP de Lleida. 
Quart. Donar compte al Ple del Consell d’aquesta resolució en la propera sessió que tingui lloc 
per a la seva ratificació.  
 

� 178/2013, de 29 de juliol: 
Primer. Modificar els articles 9 i 31 del plec de clàusules administratives, que queden redactats 
de la manera següent: 
Article 9 . Tipus de licitació 
El preu màxim de licitació pel curs escolar 2013/2014 és de 9,90 €/menú/dia/alumne 
corresponent 9 euros al preu /menú/dia/alumne i  0,90 euros a l’IVA  estan el pressupost 
condicionat a l’addenda d’actualització econòmica del curs 2013/2014. El preu no és objecte 
de valoració als efectes de l´adjudicació del contracte.  
Article 31. Revisió de preus 
El preu serà el que consta en els criteris per a la proposta de finançament dels serveis de 
transport i menjador escolar per al curs 2013/2014 ( centres EE). 
Segon. Modificar l’article 18 del plec de clàusules administratives que queda redactat  de la 
següent manera:   
Article 18.  Mesa de Contractació 
President:  Pau Cabré Roure 
Vocals:   Montse Torres Massot 
  Eduard Rodríguez Carrion   
  Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
             Teresa Colomer Cugat, interventora 
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Secretària: Imma Sala Monton 
Gerent com assessor: Ferran de Noguera Betriu 
Tercer. Ordenar la publicació al BOP de Lleida i al Perfil del Contractant de l’anunci de licitació 
als efectes de presentació de proposicions en els termes de l’acord del Ple del 8 de març del 
2013. 
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc 
per a la seva ratificació. 
 

� 192/2013, de 26 d’agost: 
Primer. Aprovar de rectificar de l’expedient de modificació de crèdits numero. 5/2013, en el 
sentit de que: 
A la partida pressupostaria de despeses numero. 233/25000 denominada transport adaptat 
l’augment a aplicar en lloc de  86.416,40 € que sigui 16.416,40 €. 
Segon. Crear una nova partida en el pressupost de despeses numero. 233/48005 amb la 
denominació de subvencions per a transport adaptat per un import de 70.000 euros. 
Tercer. Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària de la Corporació i donar compte a 
intervenció i tresoreria per procedir a la rectificació en els conceptes pressupostaris 
corresponents. 

 
3. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’ajuntament d’Alcarràs per a 
la realització del projecte “Minuts menuts” 
  
Atès que el Contracte- Programa de l’exercici 2013 a signar entre el Departament de Benestar i 
Família i el Consell Comarcal del Segrià preveu una assignació econòmica per l’actuació Minuts 
Menuts que es realitza al municipi d’Alcarràs,  
 
Atès que es considera convenient la signatura d’un conveni entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament d’Alcarràs que reguli els termes de l’actuació així com els drets i obligacions de les 
parts,   
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar i Família, de 2 de setembre de 
2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni a signar entre el Consell Comarcal  i l’Ajuntament 
d’Alcarràs per la realització de l’actuació MINUTS MENUTS que es transcriu a continuació:  
 
“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
MINUTS MENUTS  
 
A Lleida, el dia  , de    de 2013. 
 
D’una part, l’Il.lm. Sr. Pau Cabré i Roure, President del Consell Comarcal del Segrià, en nom i 
representació del la Corporació, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 13 del Decret 
Legislatiu 4/2003,Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, que aprova el 
TRLOCC. 
 



 
 

Pàgina 6 de 25 

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

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

De l’altra l’Il.lm. Sr.                    , Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alcarràs en nom i 
representació de la Corporació, en  virtut de les atribucions que li confereix el Decret Legislatiu 
2/2003  de 28 d’abril. 
 
Ambdós en la  representació amb la qual actuen, es reconeixen mútuament capacitat legal per a 
atorgar aquest conveni i 

 
E X P O S E N  
 
Primer. L’article 28.1.d) del Decret Legislatiu 2/2003, estableix que correspon a les comarques, 
cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament 
del territori. 
 
Segon. L’ens local per a la gestió dels seus interessos segons l’article 71.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els 
serveis públics que contribueixin  a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de 
veïns. 
 
Tercer. Amb la finalitat de conciliar el temps personal i familiar, el Departament de Benestar Social 
i Família ofereix el projecte “Minuts Menuts”, com un servei universal, adreçat a nens i nenes de 4 
mesos a 3 anys, mitjançant un espai lúdic i de guarda de qualitat, amb la finalitat de concedir un 
temps de respir a les mares i els pares amb petita infància, com a servei assequible per a totes les 
famílies del municipi on es porti a terme. 

 
El servei és de caire puntual: facilita un espai d’atenció directa a la primera infància, propicia una 
xarxa de famílies en el municipi que els permeti la comunicació i l’intercanvi d’experiències en la 
cura dels infants, i preveu possibles conductes de risc, situacions d’estrès, negligències o altres 
casos. 
 
Per aquest any 2013, només es finançarà aquest programa fins al mes d’abril.  

 
En la seva virtut, 
 
CONVENEN 
 
Primer.  El Consell Comarcal del Segrià ha demanat al Departament de Benestar Social i Família 
ajut per poder dur a terme aquest projecte. El contracte programa exercici 2013 signat entre el 
Consell Comarcal i el Departament de la Generalitat en data 19 de juliol de 2013, en la fitxa 5 
concedeix una aportació com a màxim de 5.731,71€ que de la memòria enviada pel projecte està 
destinat al Municipi d’Alcarràs 
 
Segon. L’Ajuntament d’Alcarras es compromet a:  

 
- Desplegament dels serveis físicament ubicats en els espais nadons o espais familiars, així 

com en els espais habilitats per a aquesta finalitat per l’ens local. Aquesta mesura 
permetrà treballar en xarxa i coordinar-se amb els serveis dels ens locals i els diferents 
professionals que treballen per a les famílies. 

- Contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tot l’horari d’obertura 
del servei. 
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- Els serveis han de disposar de dues persones professionals per cada deu places, una 
d’aquestes persones ha de tenir perfil de tècnic especialista en jardí d’infància. 

- Cada ens local podrà adaptar l’horari a les necessitats de la seva població. Si es creu 
convenient, també és possible obrir el servei el dissabte al matí.   

- L’infant podrà romandre com a màxim tres hores continuades al servei i en un màxim de 
dos dies a la setmana. Les mares i els pares dels infants han de portar els recanvis (roba, 
bolquers, etc.) que es puguin necessitar mentre es gaudeix del servei. 

- Els usuaris i les usuàries han d’abonar 1 euro/hora, cost del servei, en el moment de 
recollir l’infant. 

- L’entrada per primera vegada al servei comporta que els pares i les mares signin un 
document en què es comprometen a acceptar la normativa interna de funcionament del 
centre i que emplenin una fitxa per recollir tota la informació necessària relacionada amb 
l’infant.  

 
Tercer. L’Ajuntament d’Alcarràs farà efectiva la seva aportació al finançament de l’activitat  i haurà 
de disposar dels recursos humans necessaris tenint en compte la ràtio mínima de dos 
professionals per cada deu infants. 
Els espais hauran d’estar condicionats i equipats d’acord amb les especificitats necessàries per 
atendre la primera infància.  
Quant al cost del servei, caldrà que s’ocupi de les gestions oportunes perquè les famílies facin el 
pagament corresponent. 
 
Quart. El Consell Comarcal del Segrià mitjançant l’aportació del Departament de Benestar Social i 
Família dins de la fitxa 5 del contracte programa 2013 aportarà una vegada justificat per part de 
l’Ajuntament d’Alcarràs de les despeses que segons la memòria que s’ha aprovat seran de 
personal directe o de subcontractació (còpia compulsada de les factures/ nomines, TC...) que li ha 
suposat el finançament fins al mes d’abril del projecte objecte de la subvenció i del certificat sobre 
el finançament que han obtingut pel mateix (si han obtingut subvencions per aquests conceptes i 
els ingressos obtinguts en la facturació als pares) l’import de 5.731,71 € per a la prestació del 
servei de Minuts Menuts fins al mes d’abril del 2013. 
 

Cinquè. L’ajuntament d’Alcarràs aportarà la justificació de la despesa, el certificat dels finançament 
i el document d’avaluació dels indicadors (Nombre de persones usuàries / Nombre de places.; 
Freqüència d’ús del servei...) que facilitarà als serveis socials del Consell Comarcal  la informació 
que el Departament de Benestar Social i Família exigeix en l’elaboració de la justificació. 
La data màxim per presentar la justificació de la despesa serà 1 de desembre del 2013.    
 

Sisè. L’Ajuntament per mitjà d’aquest conveni es compromet a la presentació de la justificació i 
assumir les responsabilitats de funcionament d’aquest Projecte 
 

Setè. Aquest Conveni té caràcter interadministratiu, i en tot allò no previst en el mateix, s’atendrà 
al que disposa el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril ,text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
Qualsevol conflicte que pugui sorgir en la seva interpretació serà plantejat per la part lesionada 
davant l’altra en via administrativa, sotmetent-se en cas de persistir la desavinença als òrgan 
competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

Vuitè. El conveni té una vigència d’un any natural fins a 31 de desembre de 2013. 
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En prova de conformitat, signen aquest Conveni per duplicat i a un sol efecte, en la data al principi 
indicada.” 
 
Segon. Facultar el president per a que procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Publicar al BOP de Lleida el conveni i trametre còpia de l’acord i del conveni a la Direcció 
General d’Administració Local. 
 
La Sra. Neus Ramonet explica que el municipi d’Alcarràs té uns trets diferencials; el contracte- 
programa signat amb el Departament de Benestar i Família preveu una assignació econòmica per 
la realització de l’actuació “Minuts Menuts”. La finalitat d’aquest projecte és conciliar el temps 
laboral i familiar de les famílies que tinguin fills entre 4 mesos i tres anys amb certes dificultats per 
poder-los deixar determinades estones; és un servei puntual i l’ajuntament d’Alcarràs ha 
considerat correcte el contingut del conveni.  
          
4. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Alcarràs per a 
la realització del projecte “Acollida i integració de persones immigrades” 
 
Atès que el Contracte- Programa de l’exercici 2013 a signar entre el Departament de Benestar i 
Família i el Consell Comarcal del Segrià preveu una assignació econòmica per l’actuació Acollida i 
integració a persones estrangeres immigrades Minuts Menuts que es realitza al municipi 
d’Alcarràs,  
 
Atès que es considera convenient la signatura d’un conveni entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament d’Alcarràs que reguli els termes de l’actuació així com els drets i obligacions de les 
parts,   

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar i Família, de 2 de setembre de 
2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovà el conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Alcarràs per a la 
realització del projecte ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES 
que es transcriu a continuació: 
  
“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS PER DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA” 
acollida i integració a persones estrangeres immigrades  
 
A Lleida, el dia  , de    de 2013. 
 
D’una part, l’Il.lm. Sr. Pau Cabré i Roure, President del Consell Comarcal del Segrià, en nom i 
representació del la Corporació, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 13 del Decret 
Legislatiu 4/2003,Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, que aprova el 
TRLOCC. 
 
De l’altra l’Il.lm. Sr.                    , Alcalde-President de l’Ajuntament d’Alcarràs en nom i 
representació de la Corporació, en  virtut de les atribucions que li confereix el Decret Legislatiu 
2/2003  de 28 d’abril. 
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Ambdós en la  representació amb la qual actuen, es reconeixen mútuament capacitat legal per a 
atorgar aquest conveni i 
 
E X P O S E N  
 
Primer. L’article 28.1.d) del Decret Legislatiu 2/2003, el qual estableix que correspon a les 
comarques, cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 
desenvolupament del territori. 
 
Segon. L’ens local per a la gestió dels seus interessos segons l’article 71.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els 
serveis públics que contribueixin  a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de 
veïns 
. 
Tercer. L’objectiu DEL PROGRAMA” acollida i integració a persones estrangeres immigrades”” es 
fomentar el desenvolupament de programes locals d’acollida, la promoció de la igualtat 
d’oportunitats i de l’acomodació, tot seguint els objectius previstos en el Pacte Nacional per a la 
Immigració, aprovat pel Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix 
any. 
  
     Objectius  General 

- Promoure la integració dels nouvinguts i les nouvingudes a la societat catalana.  
- Treballar pels consensos que han de permetre que Catalunya pugui gestionar el fet 

migratori. 
- Mantenir la cohesió social. 
- Millorar els nivells del benestar del conjunt de la població catalana. 

 
    Objectius  Específics 

- Promoure una major autonomia dels nouvinguts i les nouvingudes en el seu procés 
d’incorporació en la societat en igualtat d’oportunitats i d’obligacions. 

- Millorar la gestió de la diversitat mitjançant professionals especialitzats. 
- Promoure la igualtat d’oportunitats. 
- Fomentar la participació dels ciutadans d’origen estranger en la societat catalana. 
- Promoure la gestió de la diversitat, treballant la convivència i la cohesió social. 

 
En la seva virtut, 
 
 CONVENEN 
 
Primer.  El Consell Comarcal del Segrià ha demanat al Departament de Benestar Social i Família 
ajut per poder dur a terme aquest projecte. El contracte programa exercici 2013 signat entre el 
Consell Comarcal i el Departament Benestar Social i Família  de la Generalitat en data 19 de juliol 
de 2013, en la fitxa 7 concedeix una aportació de 8.000 € que de la memòria enviada pel projecte 
està destinat al Municipi d’Alcarràs per ajudar a les despeses de contractació o renovació de 
tècnic/a en polítiques migratòries  
 
Segon. L’Ajuntament d’Alcarràs en compromet a la contractació nova o renovació de la 
contractació d’un tècnic/a de polítiques migratòries per l’exercici 2013,  a jornada completa que 
tindrà les funcions de: 
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- Facilitar tot tipus d’informació, assessorament i orientació d’estrangeria, sociolaboral i altres. 
- Repassar documentació i tramitació de documentació per renovacions, seguiment de casos i 

derivacions a altres serveis. 
- Informació, assessorament i elaboració dels informes d’estrangeria: Informes d’habitatge 

(INF01 i INF04) i informes d’arrelament i integració (INF02 I INF03). Seguiment de casos.  
- Disseny, programació, coordinació i execució de les sessions d’acollida: Coneixement de la 

societat catalana (sessions de coneixement de l’entorn) sobre la base del que estableix el 
Programa Integral d’Acollida, destinades a la formació, acollida, interrelació i integració de 
persones adultes nouvingudes al municipi d’Alcarràs 

- Suport a la realització de projectes duts a terme per les associacions d’immigrants d’Alcarràs.  
- Orientació i recolzament en la sol·licitud de subvencions per a la realització dels seus 

projectes.  
- Seguiment i recolzament en la justificació d’aquests, foment de la participació del col·lectiu 

immigrant, coneixement mutu i la sensibilització del conjunt de la població, fomentant i 
facilitant la participació de les entitats en les activitats diverses que es realitzen al municipi i la 
incorporació activa dels ciutadans d’origen estranger en els diferents aspectes de la vida 
social, cultural, esportiva, lúdica, etc. del municipi 

 
Tercer. L’Ajuntament d’Alcarràs farà efectiva la seva aportació al finançament de l’activitat, i haurà 
de justificar  el cost corresponent a tota una anualitat de la contractació del tècnic/a  que serà com 
a mínim de 23.814 € per obtenir la subvenció de 8.000€ 
 
Quart. El Consell Comarcal del Segrià mitjançant l’aportació del  Departament de Benestar Social i 
Família dins de la fitxa 7 del contracte programa 2013 transferirà l’import de 8.000 € a l’Ajuntament 
d’Alcarràs, una vegada justificat per part de l’Ajuntament d’Alcarràs les despeses del tècnic/a  
(còpia compulsada de nomines, TC...) i del certificat sobre el finançament que han obtingut pels 
mateixos conceptes (si han obtingut subvencions per aquests conceptes)  
 
Cinquè. L’ajuntament d’Alcarràs aportarà la justificació de la despesa, el certificat dels finançament 
i el document d’avaluació dels indicadors que els serveis socials del Consell Comarcal hauran de 
presentar al Departament de Benestar Social i Família en l’elaboració de la justificació. 
 
La data màxim per presentar la justificació al Consell Comarcal del Segrià de la despesa serà 31 
de desembre del 2013 

 
Sisé. L’Ajuntament per mitjà d’aquest conveni es compromet a la presentació de la justificació i 
assumir les responsabilitats de funcionament d’aquest Projecte. 

 
Seté. Aquest Conveni té caràcter interadministratiu, i en tot allò no previst en el mateix, s’atendrà 
al que disposa el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril ,text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
Qualsevol conflicte que pugui sorgir en la seva interpretació serà plantejat per la part lesionada 
davant l’altra en via administrativa, sotmetent-se en cas de persistir la desavinença als òrgan 
competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
Vuité. El conveni té una vigència d’un any natural fins a 31 de desembre de 2013. 
 
En prova de conformitat, signen aquest Conveni per duplicat i a un sol efecte, en la data al principi 
indicada”. 
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Segon. Facultar el president per a que procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Publicar al BOP de Lleida el conveni i trametre còpia de l’acord i del conveni a la Direcció 
General d’Administració Local.  
 
La Sra. Neus Ramonet explica que en el contracte programa es preveu una aportació  econòmica 
en concepte d’acollida i immigració destinada a Alcarràs; el municipi d’Alcarràs  té més de 52 
nacionalitats i gestionar això es d’una complexitat important; és un programa específic de 8.000€ 
per contractar un tècnic. 
               
5. Aprovació de les bases reguladores per l’atorgam ent de subvencions per l’any 2013 per 
al transport de persones amb mobilitat reduïda 
   
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, reflecteix en el seu article 32, que correspon 
als ens locals supramuniicpals la competència de promoure i gestionar els serveis, les prestacions 
i els recursos propis de l’atenció social especialitzada per a garantir la cobertura de les necessitats 
socials de la població de llur àmbit territorial.  
 
El contracte programa per a la cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar 
Social i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials i benestar social concreta les 
bases per a la prestació, el manteniment i millora dels serveis socials d’atenció primària i atenció 
especialitzada en l’àmbit de benestar social, així com el desenvolupament i el finançament del 
transport adaptat.  
 
El servei de transport  adaptat és un servei que té com a finalitat el transport  a les persones 
discapacitades o amb dependència , amb problemes de mobilitat, a fi i afecte que puguin accedir 
als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells  altres que permetin garantir o afavorir  la 
seva integració en l’entorn. 
 
En aquest cas el Consell Comarcal del Segrià com a ens supramunicipal, per competència 
delegada gestiona aquests recurs econòmic, per la qual cosa ha redactat unes bases que regulin 
els ajuts a les persones que utilitzen el transport adaptat. 
 
Redactades les bases específiques dels ajuts, 
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions i 
els articles  124 i següents del Decret 179/1995, de 30 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats  i serveis dels ens locals,   
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar i Família, de 2 de setembre de 
2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques dels ajuts de transport per a persones 
discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis 
d’atenció especialitzada de la comarca. que es transcriuen a  continuació: 
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BASES 
 
1. OBJECTE 
 
És objecte d’aquesta convocatòria col·laborar en el finançament  del transport de les persones 
discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin accedir als serveis  
d’atenció especialitzada  de la comarca 
 
2. DOTACIO ECONOMICA  
 
La dotació econòmica d’aquesta línia d’ajuts, anirà a càrrec de la corresponent partida del 
pressupost i es determinarà en l’acord de convocatòria. 
 
3. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT  
 
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho seran de conformitat amb el 
procediment de concurrència competitiva. 
 
4. BENEFICIARIS 
 
Poden sol·licitar aquests ajuts: 
 
a) Les persones físiques majors de 16 anys  discapacitades, amb dependència i que superem el 
barem  de mobilitat reduïda (acreditat  per la Generalitat de Catalunya)que els hi consti plaça  
reconeguda o prestació econòmica vinculada en un servei  especialitzat  de la xarxa  d’atenció 
diürna (centres de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent; servei d’atenció integral 
en les persones grans en àmbit rural, servei d’atenció de dia temporal o permanent per a persones 
amb discapacitat, servei de centres  ocupacionals per a persones amb discapacitat, ), i que 
estiguin empadronades en municipis de la comarca del Segrià, excepte dels empadronats en la 
ciutat de  Lleida, i que assisteixen als serveis socials especialitzats ubicats en la Comarca del 
Segrià 
 
No podrà ser beneficiari de l’ajut objecte d’aquestes bases les persones individuals que el centre 
al que assisteixin gestioni el servei de transport i disposin de plaça. 
 
b) Els centres d’atenció especialitzada que gestionen el servei de transport regular adaptat pels 
seus usuaris i aquests usuaris han de reunir les condicions de beneficiaris senyalats en l’apartat  
a) d’aquest article. 
 
5. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Són subvencionables el transport des del domicili de la persona usuària del mateix fins al centre 
d’atenció social especialitzada ubicat en la Comarca del Segrià i hagin fet us del mateix  des de l’2 
de gener a 15 de desembre de 2013.  
  
No són subvencionables el transport de les persones que són usuàries de serveis residencials. 
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6. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIO 
 
6.1 Les sol·licituds dels ajuts es farà mitjançant un formulari adreçat a la Vice- Presidencia del 
Consell Comarcal del Segrià, per optar a l’obtenció d’una subvenció, s’han de formalitzar en 
impresos normalitzats annexat a aquestes bases i que també es podrà descarregar de la web  
www.segria.cat i acompanyats dels documents que s’indica en aquestes bases. 
 
6.2 Les  sol·licituds s’han de presentant al registre general d’entrada del Consell Comarcal, en el 
termini màxim d’un 20 dies naturals a partir de l’endemà de la  publicació de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 
7.1  Document genèric de sol·licitud de l’ajut, en base al model normalitzat 

• La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció 
• Declaració que accepta les presents normes, la subvenció que si li pugui atorgar, així com 

les condiciones que se’n derivin, en cas que li sigui concedida. 
• Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 

la Seguretat Social. 
• L’autorització al Consell Comarcal del Segrià, per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, 

les certificacions d’estar al corren del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 

 
7.2 Juntament amb la sol·licitud si el beneficiar es persona física haurà de presentar a més la 
següent documentació: 

• Copia compulsada del DNI de la persona beneficiària. 
• Còpia Compulsada del  Certificat de mobilitat reduïda expedit per  la Generalitat de 

Catalunya. 
• Certificat d’empadronament. 
• Certificat del centre on assisteix (model normalitzat 1.1). 
• Full de domiciliació bancària. (model normalitzat 1.2). 

 
7.3 Juntament amb la sol·licitud (model normalitzat 2), les entitats que realitzin transport adaptat 
col·lectiu han de presentar la documentació apartat A i  la següent documentació: 

• Fotocopia compulsada del NIF. 
• Fotocopia compulsada de les escriptures o estatuts de l’entitat  
• Còpia de la inscripció en el Registre d’entitats, de serveis i d’establiments socials del 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
• Còpia del DNI del representant legal, junt amb còpia de l’acta de nomenament. 
• Full de domiciliació bancària (model normalitzat 1.2). 

 
8. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 
 
8.1 La quantitat econòmica dels ajuts anirà en relació a què sigui un transport regular de dilluns a 
divendres ambdós inclosos o intermitent de dos a tres dies setmanals (queden exclosos els 
serveis extraordinaris i/o esporàdics o els que no son objecte d’aquesta subvenció). 
 
Es computarà com a màxim  45 setmanes anuals de transport.  
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8.2 La quantia de la subvenció vindrà determinada per la convocatòria i es concedirà als que 
resultin beneficiaris en quantia igual en funció dels dies efectius d’utilització del transport 
  
8.3 L’obtenció d’aquesta subvenció és incompatible amb l’obtenció d’altres subvencions o ajuts 
públics que sumats a la subvenció del Consell Comarcal superi el 100 % del cost total de 
l’actuació;  
 
8.4. Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen dret 
de continuïtat en l’assignació de finançament a les persones beneficiàries per a exercicis 
successius. 
 
9. TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ 

 
En el cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació es requerirà la 
seva esmena, amb indicació que si en el termini de 10 dies hàbils el sol·licitant no esmena la 
deficiència se’l tindrà per desistit i es procedirà previ acord a arxivar d’ofici l’expedient. 
 
La tramitació de les sol·licitud correspon a la Comissió informativa de Benestar Social i Família del 
Consell Comarcal del Segrià el qual avaluarà i proposarà la resolució que serà dictaminada per 
Presidència del Consell Comarcal donant compte al Ple. 
 
El termini màxim per emetre i notificar la resolució que ha de ser degudament motivada, és de 1 
mes a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 
Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi notificat una resolució 
expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
 
La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat. 
 
10. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
10.1 Les persones físiques lliuraran al Consell Comarcal el certificat d’assistència signat pel 
representant del centre a on la persona beneficiària acudeix especificant els dies i els mesos 
d’assistència durant l’any (model normalitzat 1.3). 
  
10.2 Les entitats beneficiaries lliuraran al Consell Comarcal : 
 
� El certificat o informe de la relació de persones beneficiàries del servei de transport efectuat 

(model normalitzat 2.3). 
� I el certificat o informe especificant dels dies i els mesos que han assistit les persones 

beneficiaries  
� I certificat de si han obtingut finançament (subvencions i/o copagament d’usuaris)  
 
10.3 La justificació s’ha de dur a terme una vegada rebuda la notificació de resolució d’atorgament 
de la subvenció, en una data màxim 20 de desembre fent ús dels models normalitzats quan 
correspongui. 
 
La manca de justificació en el termini màxim indicat suposarà la revocació de l’atorgament de la 
subvenció. 
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10.4 L’abonament de l’esmentat ajut s’efectuarà a través de transferència bancària, aportat en la 
sol·licitud pel beneficiari, una vegada reconeguda l’obligació de pagament que serà únic o 
fraccionat depenent de les disponibilitats de tresoreria. 
 
11. CONTROL 
 
El Consell Comarcal del Segrià controlarà l’execució d’aquesta línia d’ajuts i les persones 
beneficiàries i les entitats prestadores dels serveis hauran de facilitar tota la informació que sigui 
requerida pels òrgans inspectors. 
 
12. REVOCACIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
Les subvencions seran revocades en els supòsits següents: 
 
� Quan expiri el termini de justificació de les despeses sense que la persona beneficiària les 

hagi justificat.  
� En el supòsit de falsejar les dades sol·licitades per a la correcte gestió d’aquesta bases 
� En els supòsit establert en la base vuitena de les presents bases. 
� En els altres supòsits legals establerts. 
 
13. PROTECCIÓ DE DADES. 
 
Els beneficiaris, assabentats del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
accepten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’Àrea de 
Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Segrià, les quals es conservaran en aquests 
amb caràcter confidencial, sens perjudici de les remissions d’obligat compliment. 
 
Segon. Sotmetre l’acord a informació pública pel termini de 20 dies hàbils mitjançant la publicació 
d’un anunci al BOP de Lleida, per tal que es puguin presentar les reclamacions que s’estimin 
pertinents. Referència d’aquest anunci s’ha d’inserir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
Si durant el període d’informació pública no es presenten reclamacions o al·legacions, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de resolució expressa, facultant el 
president per la publicació definitiva del text íntegre de les bases aprovades. 
 
Tercer. Facultar el president per a publicar simultàniament la convocatòria. 
 
La Sra. Neus Ramonet explica que la llei de serveis socials estableix que correspon als ens locals 
la competència de promoure i gestionar aquest transport; enguany els ajuts seran en forma de 
subvenció i a partir de l’any que bé es traurà el servei a concurs públic. La idea de la subvenció 
ens ajudarà  primer a tenir clar la quantitat de persones que utilitzen aquest servei, i també sabrem 
on està la concentració més important; desprès veurem de quina manera fem més eficient aquest 
projecte en el sentit de on hi hagi més gent ho traurem a concurs públic i on hi hagi menys gent 
ens plantejarem altres sistemes de finançament. 
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6. Aprovació de l’aportació dels ajuntaments als se rveis comarcals 
 
Atès que correspon al Ple l’establiment de les aportacions municipals als serveis, que presta el 
Consell Comarcal, 
 
Atès que és necessari aprovar l’aportació abans de que els ajuntaments hagin d’elaborar el 
pressupost municipal i que el darrer IPC publicat per l’Idescat és el del mes de juliol, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació,  
de 2 de setembre de 2013, 
 
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar que l’aportació econòmica dels ajuntaments per al finançament dels serveis socials 
d’atenció primària sigui de 7,17 €/habitant/any per a l’any 2014 que és el resultat d’aplicar a 
l’aportació del 2013 de  7,02 €/habitant /any l’IPC (juliol  2012 a juliol de 2013) de Catalunya del 
2,1%. 
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments. 
 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 
El Sr. Joan Busquets proposa de traure la proposta d’acord referent a l’augment dels serveis 
d’assistència tècnica i mantenir la referent als serveis socials d’atenció primària i el servei de 
recollida amb l’augment de l’IPC del 2,1% de l’IDESCAT corresponent ala mes de juliol. 
 
El president diu que el motiu de traure la proposta d’increment dels serveis tècnics és que 
intentarem tenir un estudi personalitzat de cara a final d’any ja que de moment el servei dóna 
beneficis i no té sentit apujar l’IPC. 
 
S’acorda per unanimitat retirar la següent proposta de l’ordre del dia: 
 
Primer. Aprovar que per a l’exercici 2014 l’aportació econòmica dels ajuntaments per al finançament 
de la prestació dels serveis d’assistència tècnica modalitat A s’incrementi l’IPC  ( juliol 2012 a juliol 
de 2013) de Catalunya del 2,1% . 
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments. 
 
SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple del Consell Comarcal acorda per 11 vots a favor 
del grup PSC, 9 vots a favor del grup de CiU, 4 vots a favor del grup del PP, 3 vots a favor del 
grup d’ERC i 1 vot d’abstenció del grup d’ICV, el següent:  
 
Primer. Aprovar que per l’any 2014  l’aportació econòmica dels ajuntaments per al finançament dels 
serveis de recollida de residus sòlids urbans, selectiva i fracció orgànica sigui de 16,55€/habitant/any 
per als municipis de menys de 1.500 habitants i de 23,21€/habitant/any per als municipis de més de 
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1.500 habitants í l’excés de contenidors de 459,16€anuals per contenidor, que és del resultat 
d’aplicar a l’aportació de l’any 2013 l’IPC ( juliol 2012 a juliol del 2013) de Catalunya del 2,1%.  
L’aportació econòmica per la recollida de fracció vegetal és de 40,24€/tona ( increment del 2,1%).  
 
Segon. Notificar aquest acord als ajuntaments.  
El president diu que es fa aquesta proposta abans del mes d’octubre perquè els ajuntaments 
puguin preveure els increments a les seves ordenances. 
 
El Sr. Pere Expósito diu que està d’acord amb apujar el 2,1%  els serveis socials d’atenció 
primària però pel que fa al servei de recollida entén que als pobles cada dia es recicla més i creu 
que s’hauria de mantenir  el servei sense aplicar aquesta puja; crec que es podria mantenir el 
servei sense l’augment. 
  
El president diu que en aquest moment el servei pel Consell Comarcal és deficitari i no podem no 
apujar-lo; està sotmès a un procés de licitació i s’aplicarà el resultant de la adjudicació. 
 
El Sr. Pere Expósito diu es faci el que vulgui que s’absté en relació a l’augment de l’aportació 
econòmica dels ajuntaments al servei de RSU. 
 
El President diu que el correcte és fer el que es considera convenient. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que l’augment de l’IPC és el criteri que estableix el contracte de recollida  
i és l’únic criteri d’increment. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo  diu que el vot del grup del PSC és a favor considerant normal l’augment 
de l’IPC; ja parlaren en l’apartat de precs i preguntes del que no trobem lògic ni normal.  
 
El Sr. Josep Ma Palau diu que estan a favor de l’augment de l’IPC però que el que el grup del PP 
considera prioritari és el concurs de la brossa.  
 
7. Aprovació de la pròrroga i modificació del contr acte lloguer de la 1a planta 
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 15 d’abril del 2003 aprovà el contracte d’arrendament 
de la 1a planta de l’edifici on s’ubica la seu del Consell Comarcal, havent-se signat el contracte en 
data 1 de maig del 2003. 
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 31 d’octubre del 2008 acordà la pròrroga expressa del 
contracte per cinc anys més a comptar de la signatura del document, per la qual cosa el contracte 
finalitza el dia 18 de novembre de 2013. 
 
L’article 5 de l 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 . 
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Atès que els efectes dels contractes privats és regeixen per la voluntat de les parts, i que és 
possible la revisió de preus a la baixa per acord entre les parts, 
  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda, Empresa i 
Ocupació, de 2 de setembre de 2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar la revisió del preu del contracte d’arrendament de la 1a planta del Consell 
Comarcal amb efectes del mes d’octubre del 2012 a la baixa essent el preu mensual de 1.500€. 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura del document de formalització d’aquest acord. 
 
El president explica que es va  negociar un preu a la baixa però que no es va reflectir i per tant 
s’ha d’actualitzar el contracte al preu que s’està pagant actualment. Tampoc descartem a final 
d’any tornar a negociar a la baixa el preu. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que s’ha passat  d’un cost mensual de 1.800€ a 1.500€. 
 
La Sra. Neus Ramonet felicita el Sr. Joan Busquets per haver aconseguit una rebaixa del preu de 
lloguer; pensem que és coherent tal com està el tema de la segona planta ja que no sabem encara 
si la UOC la deixarà o no. Que es signi el contracte fins a desembre de 2013 i que 
sistemàticament de forma anual es  revisi a la baixa o mantenir el mateix preu; sabem que a finals 
d’any es renova automàticament a cinc anys més per tant a qui correspongui que vetlli per aquest 
tema. Encara no sabem si ens interessa o no la 2a planta. 
 
8. Adhesió del Consell Comarcal al conveni marc sig nat entre l’agència de residus de 
Catalunya i Ecoembes 2013/2018  
 
Atesa la signatura del conveni marc entre l’ARC i Ecoembes que té com a objecte garantir el 
compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril d’envasos i Residus d’Envasos i al resta de la 
normativa aplicable, 
 
Atès que els ens locals poden adherir-se a aquest conveni i que és d’interès per al Consell 
Comarcal l’adhesió, 
  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda, Empresa i 
Ocupació, de 2 de setembre de 2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovà l’adhesió del Consell Comarcal del Segrià al conveni marc signat entre l’Agència 
de Residus de Catalunya i Ecoembes per al període 2013/2018. que es  transcriu a continuació: 
 
CONVENI D’ADHESIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ AL CONVENI MARC FIRMAT 
ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I ECOEMBES 2013-2018 
 
Mitjançant el present conveni el Consell Comarcal del Segrià (en endavant Entitat Local) 
s’adhereix al Conveni Marc de Col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes, 
participant d’aquesta forma en el Sistema Integrat gestionat per Ecoembes, segons el disposat en 
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l’article 9 del Reglament de desenvolupament de la Llei d’Envasos, assumint tots els compromisos 
definits en el mateix. 
 
En concret l’Entitat local Consell Comarcal del Segrià assumeix els següents 
 
COMPROMISOS 
 
1. Coneixement del Conveni marc 
 
L’Entitat local manifesta conèixer el contingut del Conveni marc, inclosos tots els seus annexes, 
restant obligada pel seu contingut en allò que sigui d’aplicació en funció del règim competencial de 
gestió aplicable. 
 
2. Vigència i Resolució del Conveni d’Adhesió 
 
El present Conveni entra en vigor amb la firma del mateix i la seva durada és fins la data que 
expiri el Conveni Marc al qual s’adhereix. 
 
En el cas de pròrroga del Conveni Marc, s’entendrà prorrogada l’adhesió al nou Conveni Marc 
excepte si en el termini d’un mes des de la data en què aquest s’hagi d’entendre prorrogat, l’Entitat 
manifesti el contrari per escrit a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
El present Conveni d’adhesió serà resolt per les següents causes: 
 
• Per transcurs del termini fixat com duració del present Conveni. 
• Per resolució del Conveni marc entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes. 
• Per la integració en un altre Entitat que tingui firmat Conveni d’adhesió al Conveni marc. 
• Per mutu acord de les parts. 
• Per incompliment reiterat per part de l’Entitat Local de les obligacions assumides en el present 

Conveni. 
• Per qualsevol altre causa prevista en el marc normatiu vigent. 
 
3. Designació de recuperador/reciclador dels residus de paper i cartró procedents de la recollida 
selectiva monomaterial (Contenidor i porta a porta) 
 
D’acord amb allò previst en l’Annex V del Conveni Marc l’Entitat Local opta per (marcar amb una X 
l’opció escollida): 
 

 Ecoembes designi al recuperador o reciclador al qual s’entregarà el material recollit. 
 

 L’Entitat Local designarà al recuperador o reciclador al qual li entregarà el material recollit, 
comprometent-se a comunicar aquesta designació a Ecoembes. 
 
4. Selecció d’Envasos lleugers (només titulars plantes) 
 
D’acord amb el previst en l’Annex V del Conveni Marc l’Entitat titular de la planta de selecció opta 
per (marcar amb una X l’opció escollida): 
 

 Ecoembes designi als recuperadors o recicladors als quals s’entregaran els materials 
seleccionats. 



 
 

Pàgina 20 de 25 

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

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

 
 L’Entitat titular de la planta designarà als recuperadors o recicladors als quals se’ls entregaran 

els materials seleccionats, comprometent-se a comunicar aquesta designació a Ecoembes. 
 
I com a mostra de conformitat amb l’antecedent firmen el present Conveni per triplicat exemplar 
l’Agència de Residus de Catalunya i l’Entitat local anteriorment mencionades. 
 
 
Segon. Facultar el president per a la signatura del conveni. 
 
Tercer. Trametre aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.  
 
El president explica que l’ARC va adjudicar el servei del reciclatge d’envasos a ECOEMBRES i el 
Consell Comarcal s’hi ha d’adherir per poder cobrar el retorn. 
 
9. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
10. Informes de Presidència 
 
El president informa del següent: 
 
Ahir va sortir al DOGC la convocatòria de subvencions per al foment del treball mitjançant 
programes de col·laboració social; ara també en tenim i la diferència de la retribució la financem 
amb un ajut de la Diputació;  els municipis exceptuant Alcarràs  poden participar en la 
convocatòria mitjançant el Consell Comarcal i hi ha una dotació prevista de 17.838€ que provenen 
dels fons de cohesió europeus. Tots els ajuntaments interessats ho hauran de demanar a través 
del Consell Comarcal i farem un escrit adreçat als ajuntaments per informar-los. 
 
Agraeixo a la consellera Sra. Ma José Invernón totes les actuacions de les Sardanes a la fresca; 
han tingut molt èxit.  
 
Agraeixo a la consellera Sra. Bea Obis la primera edició dels camins de la fruita dolça del Segrià, 
després de la gran experiència dels camins de l’or líquid;  varem estar a Aitona on es va fer una 
degustació de préssec amb vi on van assistir aproximadament  400 persones; us convido demà a 
anar a Alcoletge on està previst fer un tram de la ruta del camí de Santiago i una visita al museu 
de la guerra civil; serà bo atansar el món de la fruita i el món del turisme ; aquesta vegada són 
pocs els municipis que hi participen però l’any que bé segurament en participaran més. 
  
Es publicarà la convocatòria per demanar un AODL i tornarem a intentar que ens donin la 
subvenció perquè apostar pel turisme de la comarca,  per l’empresariat i la gent jove és una tasca 
que hem de fer. 
  
En els mitjans de comunicació ha sortit la notícia que la Conselleria d’Ensenyament destinarà més 
diners als ajuts de menjador; ara teníem garantit els ajuts a l’escola Cervantes però no a les 
escoles Magí Morera i Santa Maria de Gardeny; aquest anunci ens permetrà estudiar-ho i 
permetrà a l’empresa mantenir el servei.  
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En relació a la planta on està la UOC, varem estar reunits els propietaris, la Diputació que és l’ens 
que paga i el Consell Comarcal que té la titularitat del contracte de lloguer; possiblement la UOC 
mantindrà la ubicació i la Diputació assumirà la despesa; el fet que la UOC continuï aquí dóna 
prestigi ja que té un gran nombre d’estudiants del territori de Lleida. 
 
La Sra. Neus Ramonet pregunta si el contracte seguirà signat amb el Consell Comarcal o 
l’assumirà en la seva totalitat la Diputació. 
  
El president diu que s’està discutint però que primer s’ha de tancar el preu.  
 
La Sra. Neus Ramonet pregunta que si encara que s’abaixi el preu del lloguer, el  Consell 
Comarcal haurà  de continuar pagant 10.000€. 
 
El president diu que la voluntat del Consell Comarcal és que  encara que continuem essent titulars 
del contracte al Consell Comarcal no li costi diners.  
 
11. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
 
No hi ha assumptes d’urgència. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta en referència als fons de cohesió per al foment del treball, com 
es farà? Com l’altra vegada que es tenia un equip que els ajuntaments podien demanar? 
 
El president contesta que com que la convocatòria no permet que cada ajuntament ho demani els 
ajuntaments ho han de demanar a través del Consell Comarcal i el Consell pagarà amb aquest 
17.000€ la diferència entre el que la persona cobra de l’atur i la cotització. Primer hem de saber a 
quins ajuntaments interessa i s’haurà de contractar gent del mateix municipi. Si no es gasten els 
diners per la comarca, el Consell Comarcal pot destinar dos o tres persones a l’arxiu.  
 
La Sra. Neus Ramonet informa que en el DOGC d’avui ha sortit una altra convocatòria per 
contractar persones que ja no estan cobrant la prestació d’atur. 
   
El Sr. Joan Busquets com a portaveu de CiU fa el següent prec: 
 
Que es faci un monogràfic amb tota la resta de portaveus i tècnics de la casa per parlar de la 
recollida, dels plecs de clàusules i d’aquest tema en general; si voleu després del mes de 
setembre. 
  
El President diu que d’acord; que passat  l’11 de setembre convocarà els portaveus per tractar el 
tema del plec de clàusules. L’ARC a través  de les lleis òmnibus ha tingut una reestructuració. Un 
dels representants de l’ACM  al Consell d’Administració de l’ARC era l’alcalde de Berga que al ser 
nomenat delegat del govern de les terres centrals de Catalunya ha deixat vacant la plaça i han 
proposat a l’alcalde d’Alpicat i president del Consell Comarcal  per a ocupar aquest lloc.  
 
El Sr. Josep Ma Palau diu que una de les preguntes que volia fer era saber com estava el tema 
del concurs del servei de la recollida; fa força temps que està en marxa i no en sabem res. Si fem 
aquest monogràfic en junta de portaveus exclusivament per això em dono per contestat. També 
vaig demanar i així consta en acta que des del Consell Comarcal és fes un document de 
reclamació a l’ACA i a la CHE. Volia saber com estava aquest tema. 
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El president diu que el Sr. Manel Pasqual va explicar que les diferents conques de Catalunya que 
no paguen el que paguem nosaltres acabaran pagant i nosaltres hem anticipat 5 anys aquest 
pagament. 
 
El Sr. Josep Ma Palau demana que es faci un document des del Consell Comarcal com a mínim 
de protesta dient que això es inacceptable. 
  
El president encomana al gerent que es faci aquest document manifestant la queixa del Consell 
Comarcal d’haver pagat aquest doble impost  que no ha pagat la resta de Catalunya i que es faci 
arribar a l’ACA. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu en relació a la deixalleria d’Alcoletge que està tancada, que se li han 
retirat els contenidors de voluminosos i que si continua tancada es necessiten. 
 
El president diu que si s’allarga la baixa de la persona que treballa a la deixalleria se n’hi haurà de 
posar una altra i sinó serà qüestió de tornar a posar els contenidors de voluminosos. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta si tenim algun resultat de les deixalleries que estan obertes o 
encara no es sap. 
 
El President diu que coneix el funcionament de la deixalleria d’Alpicat i que funciona molt bé. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta, hi ha resultats oficials? 
 
El president contesta que encara no se’n té; pel que fa a la d’Alpicat no està oberta tots els dies, 
però el dies que està tancada es dipositen materials a fora. Les cunetes estan bastant més netes. 
La gent s’ha d’anar acostumant, és un procés d’educació.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta com està la deixalleria d’Almacelles, que va rebre subvenció. 
 
El president diu que s’està negociant. 
   
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que amb Almacelles només tenim feina a negociar.  
 
El president diu que amb Alcoletge també va costar. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo comenta que sort n’hi ha que amb tots els altres pobles de la comarca  no 
tenim tants problemes com amb Almacelles. 
 
El president diu que no vol entrar en polèmica; amb Alpicat va  ser molt fàcil, també amb 
Torrefarrera; a Alguaire tot i ser municipal va ser molt fàcil, a Corbins també, a Alcarràs que ja la 
tenia en funcionament ha estat molt fàcil,  a Alcoletge ha costat una mica i amb la d’Almacelles, 
crec que ens hem sortirem. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo comenta que si és possible que se’n surti amb un període de temps 
raonable. Per altra banda, president vostè va dir que actuaria retirant els contenidors de selectiva 
a Almacelles. S’han retirat? 
 
El president diu que fins que no s’acabi el concurs no es retiraran.  
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El Sr. Pasqual Izquierdo diu que consta a l’acta,  si no ho recordo malament , que va dir que el 
dilluns següent actuaria per retirar els contenidors de selectiva a Almacelles perquè aquell mateix 
dia del ple, Almacelles denunciava a la premsa que el Consell Comarcal no li reposava els 
contenidors. 
  
El president diu que si ho va dir així ho va dir malament. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que potser els tècnics  ho van reflectir malament a l’acta.  
 
El President diu que havia  d’haver dit que en el proper concurs el que no podem fer es posar-li 
tres contenidors  i no posar el de FORM i el de RSU, que s’han de posar tots o cap.   
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que la recollida selectiva gairebé se li ha fet gratuïta i vostè diu 
textualment i llegeixo l’acta “possiblement dilluns faré una gestió en el sentit de que se li retiraran 
tots els contenidors”, potser volia dir una altra cosa. 
  
El president diu que si va dir  això, no ho volia dir, que es corregeixi l’acta. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que ell voldria rectificar moltes coses que no volia dir i va dir i que tot 
plegat no és seriós. 
 
El president diu que no es pot retirar a Almacelles un servei que se li ha donat molts anys, el que 
si que podem fer és no portar-hi més contenidors. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que és la tònica d’aquests dos anys, que diem moltes coses i que en 
volíem dir altres; haurem de fer dos actes el que diem i el que volíem dir.  
El felicito pel seu nomenament com a membre del consell d’administració de l’ARC  i suposo que 
ara tindrem més facilitat per tots els processos que s’han de fer a l’abocador; alguns urgents com 
els murs de contenció; el que està programat és de 2 metres i l’acumulació de residus és de 2, 30 
metres. Suposo que ara es facilitarà la gestió.  
 
El president diu que ahir a la tarda es va fer una visita a les instal·lacions de Montoliu que es 
mereixen una actuació molt més completa. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que anem passant el temps igual que ha dit el Sr. Josep Ma Palau 
amb el plec de clàusules de la recollida; al mes de juliol varem fer un ple ordinari, se’ns va dir que 
en faríem un d’extraordinari a meitat de juliol per parlar del plec; es va dir que la primera setmana 
de setembre  ja estaria fet i ara per ara no hi ha res i des del novembre de l’any passat que ho 
varem aprovar. 
 
El president diu que a partir d’ara s’acostumarà a dir que ho estem estudiant. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que millor, que així estarà més clar. Des del mes de novembre de 
l’any passat es va acordà si no recordo malament per unanimitat que es prorrogaven i que 
s’ampliaven els contractes. Estem al mes de setembre de l’any següent i estem pitjor que l’any 
passat perquè administrativament estem igual; perquè fer un concurs havent una prorroga d’un 
contracte de l’empresa que ho esta fent ara ja veurem com s’acabarà i després la situació que em 
preocupa directament a mi com alcalde i als altres alcaldes del nostre grup és que la situació dels 
contenidors de recollida és insostenible i s’ha d’arribar a una solució per actualitzar tot 
l’equipament de les escombraries. Anem passant el temps, anem venen fum i no sé quan arribarà 
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el plec de clàusules; potser aquests tècnics de la Diputació no s’ho han pres en serio; penso que 
si els han fet els tècnics de la Diputació perquè ja els havien fet al Pla d’Urgell teòricament és 
canviar de comarca i no entenc que portem 4 o 5 mesos endarrerint-los. Ja sé que l’agost és 
inhàbil però si teòricament havien d’estar fets a meitat de juliol i ja estem a meitat de setembre, no 
veig el futur. T’agraeixo Joan que convoquis una reunió d’aquestes però em sembla que després 
de quatre o cinc mesos i després de gairebé un any ja toca posar les coses clares perquè no les hi 
tenim ningú. Parlem amb els tècnics de la casa i tampoc no ho tenen clar perquè no hi participen. 
 
El president diu que l’acord del Ple es va condicionar a l’informe de la Comissió Jurídica 
Assessora i que no és veritat que els tècnics no hi participin ja que el Sr. Joan Ibars ha participat al 
plec de clàusules de la recollida que està pràcticament tancat. Des del mes de juny s’ha demanat 
ajuda a la Diputació per fer el plec de clàusules.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que en cada ple diu que ja està fet.  
 
El President li contesta que a partir d’ara li dirà que s’està estudiant. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que fa dos anys que s’està venen fum tant amb aquest tema com amb 
la canera. 
 
El President diu que el servei de la canera funciona i que tots els ajuntaments de la comarca 
poden portar un animal abonant 600€. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que no l’està acusant personalment sinó que està acusant la gestió, 
de com s’està portant perquè si es diu una cosa i se’n volia dir una altra, ja no s’entén res. A més 
vull dir-li una altra cosa:  ha deixat caure i és normal en altres actuacions deixar caure les coses 
com si s’haguessin aprovat i el passat ple m’ho vaig deixar i fa referència a les remuneracions dels 
consellers en els plens extraordinaris i les comissions extraordinàries. Jo no sé quan s’ha votat i 
no m’he perdut cap ple i no he votat mai que no es cobrin els plens i les comissions 
extraordinàries. El nostre grup no hi està d’acord perquè si els càrrecs electes que són 
representants de la ciutadania  encara que els proposin els partits polítics han estat elegits als 
seus pobles i és un cost mínim perquè se’n convoquen pocs de plens extraordinaris i a més  per al 
càrrec electe que assisteix  a un ple extraordinari li és igual que l’assistència a un ple ordinari ja 
que ha de deixar les seves ocupacions,  ha de fer un desplaçament i té les mateixes despeses 
que en un ple ordinari;  no és lògic que deixin de cobrar aquests plens quan aquí, al Consell,  hi ha 
tres assessors que no sabem les funcions que fan.  Si es vol fer això s’ha de posar en un punt de 
l’ordre del dia i s’ha de votar clarament i no es pot aprovar per assentiment;  s’ha de posar com a 
punt en l’ordre del dia. 
 
El president diu que fa la proposta i si hi ha assentiment hi ha assentiment. No tinc cap  
inconvenient en proposar que s’hagin d’abonar tots els plens i les comissions; si proposem el 
contrari és per estalviar.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que ha explicat raonadament la postura del grup del PSC; hi ha altres 
despeses de càrrecs que no són electes, que són elegits a dit pels partits politics i que cobren. 
 
 
 
 



 
 

Pàgina 25 de 25 

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

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

El president diu que en el proper ple es proposi que tots els plens han d’estar remunerats a 
proposta del grup del PSC i que cadascú voti el que li sembli. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que ja està aprovat. 
 
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 
 
 
 


