ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES DEL CONSELL
COMARCAL DEL SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Núm: 1
Caràcter: ordinari
Data: 27 de febrer de 2015
Horari: de les 10.00h a les 11:10h
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal
Hi assisteixen:
Ma Rosa Pujol Esteve, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona
Josep Ma Pujol, regidor de l’Ajuntament dels Alamús
Víctor Falguera Pascual, alcalde de l’Ajuntament d’Albatàrrec
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire
Pasqual Izquierdo Torres, alcalde de l’Ajuntament d’Almenar
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcade de l’Ajuntament d’Almatret
Pau Cabré Roure, alcalde de l’Ajuntament d’Alpicat i president del Consell d’Alcaldes
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida
Maria José Invernón Mòdol, alcaldesa de l’Ajuntament d’Aspa
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans
David Massot Florensa, alcalde de l’Ajuntament de Maials
Francisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp ( s’incorpora a
la sessió quan es tracta el punt 4rt)
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida ( s’incorpora a la
sessió quan es tracta el punt 6)
Josep Barberà Morreres, regidor de l’Ajuntament de Lleida
Ma Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de Vilanova de Segrià
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida
Ferran de Noguera Betriu gerent del Consell Comarcal del Segrià
Lídia Carbonell Figuerola, secretària del Consell Comarcal del Segrià
Cristian Cimadevilla Magrí, interventor del Consell Comarcal del Segrià
Excusen l’assistència:
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés
David Tomàs Punsola, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font
Jordi Josep Latorre Sotus, alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera
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Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós
Manel Català Ros, alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-Serona
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses
Josep Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles
Josep Abad Fernandez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs
Josep Ma. Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell
Josep Ramon Branzuela Almacellas , alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 19 de desembre de 2014
2. Informe de la creació de l’Associació Leader de Ponent
3. Informe de la modificació dels estatuts del Consorci Grup d’Acció Local NogueraSegrià Nord
4. Manifest de suport a la petició de rebaixa de l’IRPF per l’any 2014 pels agricultors i
ramaders
5. Manifest de suport a favor d’executar l’A-14
6. Informes de Presidència
7. Assumptes d’urgència
8. Precs i Preguntes

Desenvolupament de la sessió
Abans de l’inici de la sessió el president expresa el condol per la mort del pare dels Sr.
Francesc Juste i per la mort del pare del Sr. Jaume Canelles.
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 19 de desembre de 2014
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 19 de desembre de 2014
2. Informe de la creació de l’Associació Leader de Ponent
El President explica que fins ara el Segrià formava part del Consorci Garrigues per al
desenvolupament del territori; la Generalitat ha ampliat el territori d’aquest Grup d’Acció
Local al Segrià, Les Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell. En lloc de Consorci s’ha creat
una Associació anomenada Associació Leader de Ponent.
3. Informe de la modificació dels estatuts del Consorci Grup d’Acció Local
Noguera- Segrià Nord
El president explica que en aquest Leader de ponent format per Segrià i Noguera s’ han
afegit tres municipis més; s’està insistint en que en pugui formar part Alcarràs; del Pla
d’Urgell en formen part tots els municipis inclòs Mollerussa, de l’Urgell també en formen
part tots els municipis i del Segrià no. Es podria entendre que no en puguin formar part
els municipis del cinturó de Lleida però no s’entén que no en puguin formar part
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Alcarràs o Almacelles. Per als Grups d’Acció Local hi ha els mateixos diners que en
l’anterior Leader però ara abasta més territori; avui mateix hi ha una reunió a la
Diputació de Lleida per si aquesta entitat pot aportar-hi més finançament. Es tracta de
que les empreses dels municipis puguin demanar subvencions per a projectes.
4. Manifest de suport a la petició de rebaixa de l’IRPF per l’any 2014 pels
agricultors i ramaders
L’ajuntament d’Aitona ha iniciat una demanda arrel de la crisis de preus de la fruita de la
campanya de 2014 i el Consell d’Alcaldes dona suport unànimement a la petició de
rebaixa per al període impositiu del 2014 dels índexs de rendiment net aplicables en el
mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques per
les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals
en la categoria de fruita dolça no cítrica.
5. Manifest de suport a favor d’executar l’A-14
Per unanimitat el Consell d’Alcaldes donar suport al manifest que es transcriu a favor
d’executar l’A-14:
MANIFEST DE SUPORT A FAVOR D’EXECUTAR L’A-14
L’actual carretera N-230 és la via de comunicació més directa entre la conca de l’Ebre
i el centre de França fins a París i la resta d’Europa del nord. A poc menys de 40 Km
de la frontera es troba l’A-64 (autopista transpirinenca francesa), que ens enllaçaria
fàcil i còmodament amb l’A-62 (autopista cap a Bordeus) i amb l’A-20 (cap a Paris).
Aquest fet faria d’aquest eix un gran corredor de trànsit de mercaderies i un pol
d’especial atracció per la seva disposició logística de primer ordre a tota la plana de
Lleida. Cal esmentar que segons l’estudi que va fer el Ministeri de Foment,
conjuntament amb el Ministeri de Transports del govern francès el 2004, el trànsit de
vehicles pesants que passaven diàriament la frontera francesa en ambdues direccions
era de prop de 18.000 camions, dels quals prop de mig miler ho feien per la Vall
d’Aran.
L’any 2012 va entrar en servei el primer tram de l’A-14 entre Rosselló i Almenar (10,3
Km). En l’actualitat s’està executant el tram de Lleida (variant de l’A-2) fins a connectar
amb el tram existent, dins del terme de Rosselló (6 Km). Està previst que entri en
funcionament el 2016.
Queda pendent la licitació de les obres del tram Almenar-Alfarràs fins a límit de
província (7,3 Km) i que s’executin els projectes ja en fase de redacció des del límit de
província fins a Sopeira. Pel que fa als trams entre Sopeira i la boca sud del túnel de
Vielha i el de la boca nord fins a Canejan encara estan pendents d’estudis informatius i
de la posterior redacció de projecte i licitació d’obres.
Així doncs, amb aquests antecedents exposats, demanem:
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1r. Que es licitin el més aviat possible les obres corresponents al tram de l’A-14 que va
des d’Almenar fins a Alfarràs (límit de província), el projecte del qual ja es troba
enllestit.
2n. Que s’agilitzin al màxim la redacció dels projectes ja adjudicats (alguns des del
2008) en els trams de l’A-14 que anirien des del límit de província fins a Sopeira i que
es puguin licitar les obres durant l’any 2016.
3r. Que s’agilitzin els estudis informatius dels trams pendents (de Sopeira a la boca
sud del túnel de Vielha i de la boca nord del túnel fins a Canejan i frontera francesa), a
fi que es puguin iniciar la redacció dels projectes acte seguit de la licitació de les obres
dels trams precedents.
4t. Donar trasllat d’aquest manifest a tots els pobles afectats pel recorregut de l’A-14. a
la Diputació de Lleida, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri de Foment.
6. Informes de Presidència
El president informa del següent:
Que estan gairebé enllestits els plecs per a traure a licitació les obres i la gestió del
servei de les instal·lacions de Montoliu de Lleida; queda pendent una última reunió del
Consorci de Residus del Segrià, que es convocarà quan la Paeria hagi nomenat els
nous representants al Consorci.
Vint-i-nou municipis de la comarca han aprovat el conveni per la prestació del servei de
recollida de residus; falten les delegacions de Montoliu de Lleida, Sarroca, Alfés, Aspa,
Alcanó, Almatret, Gimenells i Pla de la Font, Serós, Soses, Torre-serona i Alcanó, però
en els propers dies aniran arribant.
S’està treballant amb tota la documentació de la licitació, que haurà de validar la
comissió de medi ambient abans de que ho aprovi el ple.
La reunió de l’assemblea de la Mancomunitat de Pinyana també s’ha endarrerit i es
convocarà quan estiguin designats els nous representants de la Paeria.
Hi ha pendent una reunió amb el Sr. XXX pel tema de la facturació dels animals del
CAAC.
La Sra. Neus Ramonet explica el següent:
En relació al repartiment d’aliments s’establiran punts de distribució a nivell de comarca;
A Alpicat, Serós, Maials, Albatàrrec i Corbins hi haurà magatzems que s’abastiran cada
quinze dies; és més fàcil el repartiment si tenim punts determinats al llarg de la comarca;
no cal portar els aliments a cada municipi i tampoc que algú de l’ajuntament hagi de
desplaçar-se fins a Lleida per recollir-los. Hem demanat visita a la Diputació de Lleida
per poder posar als magatzems congelador i nevera i d’aquesta manera conservar els
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aliments frescos que ens facilitarà el banc d’aliments; paral·lelament s’està treballant en
un programa de voluntariat perquè els voluntaris ajudin a fer els paquets i col·laborin en
la distribució. Volem respectar la singularitat de cada municipi i que hi hagi molt bona
interacció entre el regidor/a o alcalde/essa i la treballadora social del Consell Comarcal
per tal de donar a cada família el que realment necessita. Quan es demanen aliments
ens hem de basar a l’hora de donar-los en si les peticions compleixen els requisits, però
també hem de conèixer la realitat que se’ns expliqui des del municipi. Tenim el conveni
amb el banc d’aliments, tenim els punts de distribució i haurem de pactar el
funcionament; s’ha creat una comissió que està treballant i que vetllarà pel funcionament
i per acabar d’implementar el projecte.
Un altra qüestió és el conveni que es vol signar pel tema dels assentaments al Segrià;
al Consell hi ha una tècnica d’immigració i una tècnica d’acollida que per qüestions
pressupostàries no poden estar fent aquesta tasca durant tot l’any; a més la tècnica
d’immigració també fa assistència primària als municipis; la idea és buscar subvencions
a nivell de Diputació, també s’està preparant una sol·licitud d’ajut a l’entitat La Caixa per
aconseguir tenir dos persones durant tot l’any destinades a immigració.
El President comenta que a través del Departament de Benestar i Família s’ha creat una
Taula de treball per tractar el tema dels assentaments; cal la implicació dels ajuntaments
i també de les persones privades; no es poden tenir granges o torres abandonades on hi
hagi assentaments.
La Sra. Neus Ramonet diu que els ajuntaments que ara participen a la Taula són els
que realment tenen ara el problema però quan el solucionin segurament aquest mateix
problema sortirà al municipi del costat; hem de tenir una visió global de tota la comarca,
participar els ajuntaments, el Consell Comarcal, entitats com Creu Roja o Càritas; si es
detecta un assentament en un municipi s’ha d’activar el protocol per reconduir des del
començament la situació amb la implicació de tots els actors i amb totes les eines que
tenim a nivell de comarca per poder solucionar aquests problemes.
El president diu que cal ser contundents perquè del contrari tenim un problema social
que es fa extensiu a la comarca; la implicació ha de ser total perquè sinó s’acaba
traslladant el problema a un altre municipi.
La Sra. Neus Ramonet diu que a mitjans del mes de març hi haurà una altra reunió de la
Taula i es proposa signar un protocol. No es descarta la participació dels diferents
Departaments de la Generalitat en funció de cada cas.
El President diu que hi ha quatre rutes de la comarca del Segrià dins de les “escapades
de cap de setmana a les terres de Lleida·”; és un programa que es va ampliant i
qualsevol municipi que tingui oferta pot comunicar-ho.
Comenta també que el servei de transport escolar es prorrogarà pel curs vinent i que
en el proper ple s’aprovaran les bases d’ajuts de menjador seguint els criteris del
Departament d’Ensenyament; demanem que el Departament tingui en compte la
situació social d’alguns pobles i no solament la situació d’algunes escoles de la ciutat
de Lleida. Potser s’hauran de donar ajuts de menjador als instituts tot i que actualment
no tenen servei de menjador.
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7. Assumptes d’urgència
No n’hi ha.
8. Precs i Preguntes
EL Sr. Daniel Farré demana al president que concreti més quan es faran les actuacions
a les instal·lacions de Montoliu, que és urgent la construcció del mur a l’abocador.
El president diu que el projecte ja està definit i solament s’han de tancar els plecs de
clàusules i traure la licitació; podria està adjudicat cap al mes de setembre o a l’octubre.
L’empresa ens ha demanat per seguretat fer un mur de contenció i ho està estudiant
l’ARC per saber si s’ha d’anticipar aquesta obra.
El Sr. Daniel Farré diu que es faci tot el que es pugui; la primera vegada que es va parlar
d’aquestes inversions va ser en la legislatura 2003/2007.
El president diu que es va fer un projecte, després es va reajustar, ara sembla que tot
tira endavant.
El Sr. Josep Barberà diu que s’ha d’agrair molt als tècnics el treball que estant fent.
El Sr. Daniel Farré diu que la gent de l’entorn ha fet l’esforç d’esperar per veure si es
solucionen els problemes.
El president diu que tot el tema dels ocells és culpa d’una mala gestió de l’abocador i
també el tema dels gossos abandonats; en el moment que executem el nou projecte, a
l’abocador no hi anirà gens de matèria orgànica i això farà que no hi hagi menjar pels
ocells.
El Sr. Sebastià Ricart diu en referència al conveni d’escombraries que la preocupació
del poble i d’alguns pobles del voltant és que, amb el sistema d’illes, els contenidors
queden lluny de les vivendes i que en aquests pobles viu gent molt gran; hem fet una
trobada alguns alcaldes i voldríem saber si en el mateix conveni es podria afegir fer el
sistema de recollida porta a porta, pels municipis que tenim aquest problema.
El president diu que seguint aquest criteri que va manifestar l’alcaldessa d’Aspa , en el
plec de clàusules està previst que l’empresa adjudicatària, a petició de qualsevol
municipi, faci un estudi del sistema porta a porta i aquest estudi sigui després
supervisat pels tècnics del Consell Comarcal. Un municipi, copiant el model d’Artesa
de Lleida ha de tenir una zona de transferència, ha d’haver uns contenidors fixos per
llançar la brossa, si es suma això, més la recollida porta a porta, el servei té un preu
diferent, però si un ajuntament ho vol assumir que ho faci.
El Sr. Sebastià Ricart diu que estem parlant que el sistema porta a porta tingui el
mateix preu perquè amb el nou sistema que es proposa els pobles petits ja pagaran el
mateix que els municipis grans.
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El president diu que és molt diferent el que s’està fent ara del que es vol fer; la
freqüència de la recollida serà igual per a tots els pobles; hem d’anivellar aquest
increment de preu per poder compensar als ajuntaments que ara paguen 18 euros fins
que puguem arribar a la gestió integral del sistema; aleshores l’ajuntament que faci bé
la recollida selectiva tindrà un retorn; el procés és llarg però es vol arribar a aquesta
finalitat; la distància dels contenidors és com a molt a 150 metres.
El Sr. Sebastià Ricart diu que això és una voluntat però no una realitat.
El president diu que totes les comarques que han canviat al sistema de illes, la
distància de 150 metres no és lluny; si tenim el contenidor verd davant de casa el que
fa la gent és posar-ho tot al mateix contenidor; si volem fer una bona recollida selectiva
hem de posar illes; també tenim gent gran a Alpicat. El contenidor verd facilita que la
gent no recicli.
El Sr. Sebastià Ricart diu no està parlant del contenidor verd instal·lat davant de les
cases; està parlant del sistema de recollida porta a porta.
El president diu que el porta a porta té un cost diferent i ja es contempla en el plec fer
l’estudi d’aquest sistema a petició del municipi.
El Sr. Sebastià Ricart comenta en relació al manifest de rebaixa de l’IRPF que li
estranya que l’ajuntament d’Aitona el faci en castellà i pregunta si també es farà amb
aquesta llengua des del Consell Comarcal.
El president diu que si s’ha d’enviar un escrit a Madrid es redactarà en català i en
castellà.
El Sr. David Massot demana al Consell d’Alcaldes de prendre el compromís de fer una
queixa al Departament d’Agricultura per la nova regulació de la PAC 2014/2020.
S’hauria de presentar una moció.
El president diu es pot donar per aprovada. Si us sembla bé quan arribi la moció la
recolzarem com a Consell Comarcal.
Es comenta que el sector de l’agricultura a Catalunya és diferent del de la resta
d’Espanya. Les subvencions les han de rebre qui es dedica a l’agricultura. Tot el valor
afegit de la producció no s’aprofita, a diferència de Tarragona que tenen indústries
vinculades.
El model de Tarragona segons el President és diferent ; es treballa a la indústria i
l’agricultura és una segona feina. Aquí cada vegada es porta més terra per a veure si
així pots guanyar-te la vida.
El Sr. Miquel Serra diu que a Catalunya l’agricultura és intensiva i a Espanya extensiva
i el Ministeri espanyol defensa aquests segon tipus.
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El Sr. Benjamí Bosch diu que com a sector els agricultors no saben defensar-se prou
bé; ja fa molts anys que se’n parla i no només no es soluciona la situació sinó que va a
pitjor.
El Sr. Víctor Falguera diu que els ajuts han de ser directes a la producció.
El Sr. Víctor Falguera diu que es farà una festa per Sant Joan amb associacions de
joves; si voleu participar cal que us poseu en contacte amb l’alcalde de Torres de
Segre.
El Sr. Benjamí Bosch explica que ha demanat al Consell Comarcal que es declari bé
cultural d’interès local el dipòsit d’aigua de Puigverd de Lleida; és un dipòsit rodó, de
formigó armat que va ser dissenyat per Francesc Macià Llussà.
El Sr. Miquel Serra manifesta la seva preocupació pel tema dels gossos; des de
l’octubre passat han portat 38 gossos al CAAC; hi ha una bandada i no entenem com
poden tornar.
El Sr. David Massot diu que cal posar-se en contacte amb els agents rurals.
El Sr. Josep Barberà diu que els gossos han d’estar xipats i esterilitzats; al final és
tracta d’un problema de convivència.
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que es redacta aquesta
acta.

Vist i Plau
El president del Consell d’Alcaldes

Pau Cabré Roure
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