
 

 
  

Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 
presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

1 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES DEL CONSELL 
COMARCAL DEL SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió 
Núm: 2 
Caràcter: ordinari 
Data: 8 de maig de 2015  
Horari: de les 10.00h a les 11:00 hores   
Lloc: sala de plens del  Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Ma Rosa Pujol Esteve, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona 
Josep Ma. Beà Llimà, alcalde de l’Ajuntament dels Alamús 
Víctor Falguera Pascual, alcalde de l’Ajuntament d’Albatàrrec  
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó 
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, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa 
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins 
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans 
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella 
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer 
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp  
Ma Teresa Cullerés Esteve, 1a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida 
Josep Barberà Morreres, regidor de l’Ajuntament de Lleida 
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida 
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses  
 
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 
 
No assisteixen: 
 
Ma Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de Vilanova de Segrià 
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs 
David Masot 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 
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses 
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge 
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés  
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David Tomàs  Punsola, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font 
Jordi Josep Latorre Sotus, alcalde  de  l’Ajuntament de Torrefarrera  
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 
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 
 
Explicació del projecte AFANOC(nens amb càncer) a les terres de Lleida a càrrec de la 
Sra. Victòria Cano, coordinadora d’AFANOC Lleida 
  

1. Aprovació de l’acta de la sessió del 27 de febre r del 2015 
2. Informe de la modificació dels estatuts del Cons orci de Residus del 

Segrià 
3. Informe de la modificació dels estatuts del Cons orci de la Televisió Digital 

Terrestre de la demarcació de Lleida (TDT) 
4. Informe del conveni a signar entre el Centre de Telecomunicacions i 

Tecnologies del a informació de la Generalitat de C atalunya i el Consell 
Comarcal del Segrià 

5. Informe del protocol d’intervenció assentaments/ infrahabitatges a la 
comarca del Segrià. Intervenció del sr. Josep ma Fo rné, director dels 
serveis territorials del Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya a Lleida 

6. Informes de Presidència 
7. Assumptes d’urgència 
8. Precs i Preguntes   

 
Desenvolupament  de la sessió 
 
Abans de tractar els punts de l’ordre del dia la Sra. Victòria Cano, coordinadora 
d’AFANOC Lleida fa la següent explicació:  
 
Gràcies primer de tot. L’AFANOC és l’associació d’amics i familiars de nens oncològics 
de Catalunya i treballem per millorar la qualitat de vida d’aquelles famílies que tenen 
fills i filles amb càncer oferint una atenció psicosocial, que és igual o tant important 
com l’atenció mèdica. El projecte clau que tenim i que tothom coneix és la casa dels 
xuklis;  és una casa d’ acollida que s’ofereix a totes les famílies que tenen fills amb 
càncer i no viuen a Barcelona. Aquesta casa està ubicada al costat de l’hospital Vall 
d’Hebron que és un dels hospitals de referència per al tractament del càncer infantil. 
Les famílies de Lleida en el moment que es troben amb un nen o adolescent amb 
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càncer es veuen obligades a desplaçar-se a Barcelona suposant per a ells grans 
canvis, baixes laborals,  inquietuds,  incerteses i la por pel simple fet del diagnòstic. 
Aquesta casa se’ls ofereix en el moment que comencen el tractament i poden viure-hi 
tot el temps necessari; no és una casa qualsevol perquè hi ha un equip de 
professionals que hi estant treballant ( psicòlegs, treballadors socials,  educadors) per 
tal d’oferir el màxim de serveis a nivell psicosocial a les famílies. 
La delegació de l’AFANOC a Lleida és al barri de Cappont; és important el servei que 
oferim durant el tractament del nen amb càncer i també el de després; aquestes 
famílies un cop han estat a la casa dels xuklis, retornen a Lleida i es aquí on s’inicia un 
altre període de canvis i es generen noves necessitats. Nosaltres contactem amb 
aquestes famílies però una de les tasques més importants és la de divulgació i 
informació de l’existència d’aquesta associació per conscienciar a la població. En el 
moment del diagnòstic comença un període d’incerteses i només a través de la 
comprensió, de la solidaritat i del suport que pot oferir la societat, els familiars ho 
poden passar menys malament. Amb el suport de la Diputació de Lleida volem fer 
xerrades als diferents pobles del territori i necessitem el vostre suport per organitzar-
les i oferir-les a la població; que sàpiguen qui som, quins serveis estem oferint i també 
volem captar voluntaris que puguin donar suport a la tasca que estem fent. 
 
El president diu que el Consell Comarcal va col·laborar amb l’AFANOC quan es va fer 
la festa dels xuklis, posant a la seva disposició tota la xarxa de biblioteques de la 
comarca per vendre les gorres i participar en la gran festa que es va fer; tots els  
recursos que aportem els ajuntaments i els voluntaris són pocs per aquesta causa; 
agraeixo l’explicació i manifesto que tots els alcaldes del Segrià  estarem al vostre 
costat.    
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del 27 de febre r de 2015 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 27 de febrer del 2015.   
 

2. Informe de la modificació dels estatuts del Cons orci de Residus del 
Segrià 

 
S’informa que en el proper plenari del Consell Comarcal es proposarà l’adaptació dels 
estatuts del Consorci de Residus del Segrià a la nova normativa.  
 

3. Informe de la modificació dels estatuts del Cons orci de la Televisió Digital 
Terrestre de la demarcació de Lleida ( TDT 

 
S’informa que en el proper plenari del Consell Comarcal es proposarà l’adaptació dels 
estatuts del Consorci de la Televisió Digital terrestre de la demarcació de Lleida a la 
nova normativa. Malgrat no funcioni, el territori de Lleida disposa d’un multiplex, 
perquè si mai es vol emetre,  es pugui fer. 
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4. Informe del conveni a signar entre el centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la informació de la Generalitat de C atalunya i el Consell 
Comarcal del Segrià. 

 
En el marc de la política de la governança radioelèctrica, s’ha proposat al Consell 
Comarcal la signatura d’aquest conveni; estem preocupats pel tema dels telèfons 
mòbils, per les emissions radioelèctriques a través de televisors ..;  hi ha un equip de 
deu “medidors” que es posaran a la comarca i un “medidor” portàtil, per si algun 
ajuntament vol mesurar en algun indret. En cas que esteu interessats us heu de posar 
en contacte amb el Sr. Joan Ibars.  Una de les proves s’ha fet a Alpicat i s’està veient 
que les ones electromagnètiques més abundants i més perilloses són les de la  FM; hi 
ha algun país europeu que ha prohibit la FM. Aquest conveni no té cost econòmic pel 
Consell Comarcal.  
 

5. Informe  del protocol d’intervenció assentaments /infrahabitages a la 
comarca del Segrià. Intervenció del Sr. Josep Ma Fo rné, director dels 
serveis territorials del  Departament de Benestar i  Família de la 
Generalitat de Catalunya a Lleida.  

 
La Sra. Neus Ramonet diu que s’ha tancat el protocol d’assentaments. Agraeixo als 
tècnics del Departament de Benestar i Família, del Consell Comarcal, i a les entitats 
socials tot el treball i la rapidesa amb que s’ha fet. Hi haurà un equip permanent per 
atendre aquestes situacions que no es limitarà al temps estricte de la campanya de la 
fruita i que funcionarà amb més o menys intensitat durant l’any; sempre hi haurà 
d’haver una persona de referència i és important que en relació al problema dels 
assentaments tinguem una visió global de comarca.  
 
A continuació dóna la paraula a la Sra. Carme Hernandez qui explica el següent: 
 
Partint d’un procés participatiu s’ha elaborat el protocol d’intervenció en 
assentaments/infrahabitatges, per actuar en aquelles situacions de persones que es 
queden permanentment a viure als pobles en llocs que no reuneixen les mínimes 
condicions d’habitatge.  A tota la comarca es vol donar un tractament homogeni i 
també en funció de cada situació fer una intervenció especialitzada. És responsabilitat 
del municipi atendre aquestes situacions en funció de les competències en matèria de  
serveis socials i d’habitatge. 
 
El protocol és homogeni i a la vegada molt específic; els objectius són desenvolupar 
les accions que preveu aquest protocol i adaptar-les a cada municipi i també millorar 
l’atenció que es dona a les persones que viuen als assentaments. Un altre dels 
objectius és optimitzar els recursos dels que es disposa; com ha dit la Sra. Neus 
Ramonet Creu Roja i Càritas han participat en el projecte però hi ha molts municipis 
que no tenen aquestes entitats i estan més mancats de recursos i per tant s’ha  
d’intentar buscar altres alternatives. 
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En primer lloc, el protocol recull la legislació bàsica relativa al tipus d’atenció que s’ha 
de fer en el moment de detectar aquests assentaments  i aquesta legislació és molt 
clara: els municipis tenen una responsabilitat i tant pel que fa a les competències de 
serveis socials com pel que fa a les competències d’habitatge s’han d’assumir; és 
important  pensar que hi ha persones a dins d’aquests habitacles i que aquestes 
persones tenen dret a viure amb dignitat;  a vegades el deixar fer o deixar passar 
pensant que els fem un favor, en cas que passi una desgràcia, la responsabilitat serà 
de l’ajuntament per no haver actuat.  
El procés es va endegar  l’any passat després de la campanya, a partir de  les 
demandes d’ajuntaments i conjuntament amb el Departament de Benestar i Família es 
va començar a redactar; hem fet cinc sessions conjuntes amb els alcaldes de Torres 
de Segre, Corbins, Vilanova de la Barca, La Granja d’Escarp i Alcarràs que són els 
municipis amb  assentaments amb un volum de persones que sumaven 367 que és 
una xifra molt important; després a  partir de tota la documentació i legislació es va 
elaborar l’esquema dels passos a seguir. Hi ha un equip d’immigració i tant si detecta 
una situació d’assentament aquest equip o un treballador de l’ajuntament s’ha de 
notificar a l’ajuntament; s’ha d’obrir i iniciar un expedient contradictori que cal notificar 
al propietari de la partida o de la casa, si és el cas, informant-lo que s’ha obert aquest 
expedient i que hi ha una situació que cal resoldre;  si l’habitatge es pot arreglar s’ha 
de fer i sinó s’ha de netejar i evitar que hi hagi risc per les persones. Paral·lelament 
l’equip d’immigració i les entitats socials  iniciarem un petit diagnòstic i un pla de treball 
amb dues vessants: a nivell “grupal” per  saber que s’ha de fer en aquell assentament i 
a nivell individual per saber que és el que convé a cada una de les  persones; podríem 
dir que  hi ha tres potes: el tema laboral,  el tema social i el tema de l’habitatge;  
veurem en cada moment quines són les responsabilitats i com resoldre aquesta 
situació; s’ha creat una comissió permanent que estaria formada per l’ajuntament 
implicat,  pel Consell Comarcal, i per les entitats socials sigui Creu Roja, Càritas o la 
que hi hagi al municipi afectat.  
 
El president comenta que s’ha d’intervenir al mateix moment que es detecta un 
problema d’aquests tipus perquè d’aquesta manera més aviat es soluciona; en cas 
contrari el problema es desplaça al poble de la vora. Si una empresa té treballadors els 
ha de tenir amb condicions dignes; no hi pot haver assentaments il·legals. La Carme 
ha fet l’esforç de trepitjar el territori; aquest protocol serà un model i determina les 
responsabilitats perquè cadascú assumeixi les que li corresponen. 
  
La Sra. Carme Hernandez diu que en alguns territoris s’ha volgut fer aquest protocol 
però quan s’ha agafat el compromís, hi ha hagut eleccions i han canviat els alcaldes, el 
protocol ha quedat aturat; si els ajuntaments assumeixen les responsabilitats hi hagi 
qui hagi, això no passarà. Hem de tenir clar que al darrera hi ha persones en 
situacions extremes.  
 
El President diu que davant d’aquesta problemàtica s’ha d’actuar com a comarca. 
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La Sra. Carme Hernandez diu que  la casuística dels assentaments/infrahabitatges 
també es pot donar en habitatges en terme urbà i que el procediment a seguir és el 
mateix; aquest protocol afecta a qualsevol tipus d’infrahabitatge.  
 
El president comenta que aquests assentaments no es poden permetre en cap dels 
dos casos. Igual es infrahumà una cosa que l’altra. 
 
La Sra. Carme Hernandez  diu que les cooperatives han d’informar i assessorar als 
treballadors de l’àmbit agrari perquè compleixin la normativa. 
  
La Sra. Neus Ramonet diu que qui  necessiti gent per treballar li ha d’oferir vivenda 
digna perquè en cas contrari, trasllada el problema a la  societat. 
  
El Sr. Sebastià Ricart comenta que avui en dia molta part del terme el porten 
empresaris de fora del poble i que els temporers es queden al municipi. 
  
El President diu que el protocol et dirà que l’empresari ha de tenir un alberg i com 
ajuntament li hauràs de donar llicència. 
 
El Sr. Sebastià Ricart pregunta si l’ajuntament li ha de donar els serveis i el president 
contesta que se’ls haurà de portar l’empresa. 
  
La Sra. Carme Hernandez comenta que l’EMO 1505 diu en relació a les condicions de  
manutenció i allotjament del personal eventual i de temporada que és un dret per 
aquells treballadors  que tinguin el domicili habitual a més de setanta-cinc quilòmetres 
del lloc de treball; qualsevol persona que contracti a algú que tingui el domicili més 
lluny d’aquesta distància és responsabilitat de l’empresari garantir que té un 
allotjament independentment que la modalitat sigui llogar un pis o negociar amb 
l’ajuntament  una cooperació econòmica per finançar un alberg o allotjament tipus 
modular.   
També comenta que a nivell del Departament de la Generalitat hi ha molts diners 
invertits a la comarca del Segrià en allotjaments i ja que està feta la inversió s’ha de 
continuar fent rendible. 
  
El Sr. Salvador Huguet comenta que alguns temporers vénen de Lleida i a l’hora de 
dinar es posen en un lloc que es la zona d’esbarjo del municipi que després queda en 
males condicions i pregunta en aquest cas de qui és la responsabilitat. 
 
La Sra. Carme Hernandezz diu que és responsabilitat de qui els ha llogat. 
 
El President dóna la benvinguda al Sr. Fornés que diu el següent: 
  
Bon dia i gràcies per acollir-nos a la presentació del protocol del qual ens hem de 
felicitar. Dono les gràcies al President, Vice- presidenta, tècnics del Consell Comarcal 
tècnics del Departament de Benestar i Família i alcaldes que heu participat. El protocol 
respon a la voluntat de dotar-nos d’una eina que principalment en el territori del Segrià, 
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eviti la situació dels assentaments; d’alguna manera el que voldríem és que no fos una 
eina per complicar-vos la vida sinó que fos útil pels alcaldes, que us permeti evitar 
aquestes situacions i que en cas que n’existeixi, s’hi pugui donar una sortida. Hem fet 
una feina important de detecció del que serien els punts del Segrià on hi ha la principal 
problemàtica i en aquests sentit també s’ha actuat en casos de forma particular. El  
protocol dona criteris de forma general però també dona autonomia  perquè cada cas 
tingui la resposta que correspongui; el cas de les antigues mines de La Granja 
d’Escarp és diferent d’un habitatge en males condicions. Aquestes situacions 
impliquen respostes diferents;  el protocol no és una eina  encarcarada, no és una eina 
rígida que dificulti la relació amb els ciutadans sinó que busca donar resposta i tenir al 
darrera una xarxa d’institucions, a més de les entitats privades; però aquestes no volen 
ser les responsables de la feina que no fem les administracions. Per tant i 
modestament és una eina de la que ens podem felicitar i si hi ha coses a esmenar ho 
farem; és un document obert i segur que quan una cosa comença s’ha  d’anar ajustant 
i adaptant en funció de les necessitats; vol evitar la situació d’infrahabitatges, i 
dignificar la situació de les persones. 
  
El President comenta que amb l’arribada de l’aigua a indrets de la comarca com 
Sunyer, Aspa, Alcanó i Sarroca de Lleida s’ha produït l’arribada de nous treballadors. 
Com ha dit la Carme és sempre l’empresa que contracta la responsable de les 
condicions d’aquests treballadors. 
 

6. Informes de Presidència 
 
El president informa del següent: 
 
Que no serà necessari executar el pla econòmic financer perquè la liquidació del 
pressupost té romanent de tresoreria positiu. 
 
Que s’ha publicat al DOUE la licitació de les obres que s’han de realitzar a Montoliu de 
Lleida. 
 
En relació al servei de recollida en cas que l’empresa presenti al·legacions a la 
resolució del contracte trametre’m l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Es mantenen converses amb el gestor del servei del CAAC per si podem arribar a una 
entesa; el servei actualment és molt deficitari.  
 
S’han adjudicat les obres de la tercera fase de la Mancomunitat de Pinyana que inclou 
els dipòsits d’Almenar, Alguaire, la Portella i la canonada de Benavent de Segrià. 
Durant  l’any 2015 totes les obres de la Mancomunitat estaran acabades. 
 

7. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
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8. Precs i Preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta 
acta. 
 
 
       Vist i Plau 
      El president del Consell d’Alcaldes 
 
 
 
 
 
       Pau Cabré Roure 
 
 


