ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES/ESSES DE LA
COMARCA DEL SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Núm : 1/2013
Caràcter: ordinari
Data: 4 de març de 2013
Horari: de les onze a les dotze de migdia
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal
Hi assisteixen:
Ma Rosa Pujol Esteve, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona
Jesús Luis Quiroga Equillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret
Pasqual Izquierdo Torres, alcalde de l’Ajuntament d’Almenar
Pau Cabré Roure, alcalde de l’Ajuntament d’Alpicat i president del Consell Comarcal del
Segrià
Ma José Invernon Modol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins
Albert Aldavert Ferriz, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font
Manel Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp
Josep Barberà Morreres, regidor de l’Ajuntament de Lleida
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer
Joan Gilart Escuer, 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alpicat
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-serona
Montserrat Mayos Charles , alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de LLeida
Josep Ma Beà Llimà, alcalde de l’Ajuntament dels Alamús
Josep Ramon Branzuela Almacellas, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs
Rosa Ma Caselles Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
Ma. Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià
Carmen López, 1a Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera
Ferran de Noguera Betriu, gerent
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Lídia Carbonell Figuerola, secretària
No assisteixen:
David Masot Florensa, alcalde de l’Ajuntament de Maials
Josep Ma Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell
Hilari Amat Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés
Kléber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs
Baltasar Biosca Falguera, alcalde de l’Ajuntament d’Albatàrrec
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós
Josep Ramon Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles
Josep Abad Fernandez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans
Francesc Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 21 de desembre del 2012
2. Informe de presidència
3. Informe de les obres comarcals incloses al PUOS 2013/2016
4. Deutes pendents dels ajuntaments pels serveis comarcals
5. Suport a la declaració de sobirania
6. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 21 de desembre del 2012
L’acta que ha estat prèviament tramesa amb la convocatòria d’aquesta sessió es
aprovada per unanimitat dels assistents.
2. Informes de Presidència
Avui hem tingut la ultima reunió i ja estem en disposició d’obrir les deixalleries a la
comarca; amb la cessió als ajuntaments i el pla de col·laboració social amb el
Departament de Treball; la retribució de la gent que es contracti es finançarà amb una
subvenció que tenim concedida de la Diputació de Lleida, i no costarà diners als
ajuntaments. Havíem de fer un conveni amb una empresa de Vilanova de la Barca que
no es va poder dur a terme per renúncia de l’empresa i l’hem refet amb Griñó amb el
compromís que aquests sis primers mesos no cobrarà res excepte la gestió de les
runes. El servei de recollida de voluminosos el mantindrem fins que fem la recollida amb
cinc contenidors.
La canera està en funcionament però malauradament no hi ha animals de companyia. El
concessionari disposa d’una carta de serveis adreçada als ajuntaments i el projecte de
xipar els gossos a un preu més barat. Hi ha converses amb altres comarques
interessades en portar animals.

2
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810
presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat

El procés no és fàcil; hem de deixar que es vagi obrint camí; la proposta que varem
explicar al president de la Diputació que en diuen xarxa de refugis d’animals de
companyia es un projecte que falta dotar-lo econòmicament. El compromís amb
l’ajuntament d’Alcanó es que el primer trimestre pagarem l’aportació; ja he demanat a
Intervenció que preparin el pagament independentment de si hi ha o no animals.
Pel que fa a la Mancomunitat de Pinyana si va tot bé, al mes de juny tots els municipis
estaran amb possibilitat de que se’ls subministri aigua.
Ens ha arribat l’estudi del dipòsit de Serós encomanant a la UDL que ha d’adjuntar- se
al recurs de reposició a la llicència ambiental.
Heu llegit a la premsa que la Comissió d’Urbanisme ha qüestionat el tema de la ubicació
del dipòsit de Serós; el dictamen de la UDL és concloent en base a que en el moment
que es fes el dipòsit hi ha unes mines plenes d’aigua, marxaria, entraria en contacte
amb l’oxigen i amb el carbó que provocaria una crema de manera soterrada que fa un
vapor que pot entrar en combustió. Aquest tema és determinant per desestimar
l’abocador. També s’ha detectat que a les boques de les mines hi ha un rat- penat
transeünt cap al Delta de l’Ebre que fa el niu allí i a més s’ha de tenir en compte la fauna
que genera un abocador que pot tenir influencia en la fauna autòctona de la zona PEIN.
Pel que fa a l’abocador comarcal estem a punt de construir el dic; properament farem
una reunió amb l’ARC per mirar si fem una planta de triatge petita; ens diuen que hi ha
finançament i el Departament d’Economia i Finances diu que no hi ha diners per tant no
cal fer grans projectes, i anem directament a la recollida amb cinc contenidors. Estem
pendents de l’informe de la Comissió Jurídica Assessora perquè ens diguin si està
l’acord ben pres o no està ben pres i si s’ha de traure a concurs; de fet la Direcció
General d’Administració Local diu que si es trau a concurs es pot tenir en compte el
“lucro cesante” que hagi pogut generar la pròrroga; es pot introduir al nou plec de
clàusules .D’una manera o d’una altra intentarem que en sis o vuit mesos puguem fer la
recollida amb els cinc contenidors agrupats, per poder incrementar fins al 50% la
recollida selectiva que és el que estan fent al Pla d’Urgell.
3. Informe de les obres comarcals incloses al PUOS 2013/2018
El President dóna la paraula al Sr. Josep Petit, arquitecte del Consell qui explica el
següent:
Com sabeu es va fer una consulta a tots els ajuntaments per tal que manifestéssiu les
mancances en el tema de camins ja que es va decidir que en el PUOS del proper
quadrienni el Consell Comarcal demanaria única i exclusivament millora i
acondicionament de camins. Després d’haver consultat als ajuntaments, han respost 24.
L’import de les obres demanades és de més de 900.000€. Les aportacions del
quadrienni són molt escasses i tard o d’hora s’haurà de fer una tria del que es vol fer.
S’ha demanat tot en el conjunt dels programes dividint-ho en dos grans blocs: un primer
dels camins que creiem que per les seves característiques es poden demanar dins del
programa d’inversió i un segon bloc de camins per al manteniment i conservació. Els
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camins inclosos al primer bloc són els que es poden considerar de nova execució i a
més tots els que fan referència a solucions amb aglomerat amb calent. El pressupost
d’aquest grup és de 400.000€. D’aquest programa es desconeix l’import de la subvenció
que s’atorgarà ja que depèn de la demanda i de la puntuació que s’atorgui a les
sol·licituds.
Hem justificat la necessitat d’arranjament d’aquests camins des del punt de vista de
facilitar les comunicacions entre nuclis de població i també des del punt de vista de
l’activitat econòmica.
Pel que fa al grup de conservació i manteniment si que sabem de la quantitat de que
podem disposar que és de 105.000€ de subvenció de la Generalitat i de 75.000€ de la
Diputació, per tot el quadrienni. A mesura que es vagin aprovant les anualitats d’aquest
programa anirem fent una tria i una distribució per a poder atendre les màximes
prioritats. Paral·lelament hem sol·licitat la subvenció a l’ARC per a utilitzar material
reciclat procedent de la construcció.
El President diu que els diners son escassos, que s’ha intentat incloure totes les
peticions i que la Junta de Portaveus i la comissió decidirà els camins a incloure seguint
el criteri de l’enllaç entre nuclis de població.
A continuació el president dóna la paraula a la consellera Sra. Bea Obis qui explica el
següent:
Durant el mes de febrer hem estat treballant amb el sindicats agraris ASAJA, UP i JARC
una mena de codi de bones pràctiques arrel de la campanya que des de la Generalitat i
concretament des de la conselleria d’agricultura es fa de promoció dels productes de
proximitat acreditats. La Sra. Cristina Bosch, diputada al parlament que avui ens
acompanya i que ha estat directora dels serveis territorials d’agricultura a Lleida ho
coneix molt bé i la idea es poder-vos adreçar aquesta mena de codi de bones pràctiques
per afavorir la mínima petjada de carboni en el consum alimentari al disminuir les
necessitats de transport dels aliments a grans distàncies, perquè tenim la màxima
qualitat a casa nostra, perquè els preus quan mes intermediaris hi ha mes alts son i
perquè creiem que es bo tenir productes i productors identificats ja que això reforça la
seguretat i garanteix la identitat agrària i ramadera.
Voldríem que féssiu difusió d’aquest document en els vostres municipis, en els
equipaments municipals i també en botigues o comerços per treballar i afavorir el
consum de productes de proximitat.
Informa per altra banda que en un proper Consell d’alcaldes el president del Consell
Esportiu del Segrià informarà del que fa el Consell Esportiu: assessorament a nivell
esportiu, preparació física, organització d’estades esportives a la comarca i fora de la
comarca, també s’encarreguen de la contractació de socorristes o monitors per casals o
bé estades.
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El president comenta que el Consell Esportiu va tenir molta embranzida quan des del
Consell Comarcal s’organitzaven colònies a la muntanya i ara es vol torna a reactivar.
Poden oferir molts serveis que per desconeixement no fem anar.

4. Deutes pendents dels ajuntaments pels serveis comarcals
Es un tema que hem anat parlant a nivell de comentaris però ha arribat el moment de
tractar-ho com a punt de l’ordre dl dia. L’esforç del Consell Comarcal està en que els
comptes ens surtin bé; l’any 2011 varem tancar el pressupost amb romanent de
tresoreria positiu i també el del 2012 resultarà amb romanent de tresoreria positiu el qual
vol dir que estem fent estalvi; el problema és de tresoreria i cada vegada s’agreuja més;
en primer lloc perquè la Generalitat deu al Consell Comarcal 1.800.000€ i escaig i també
en aquests moments el deute dels ajuntaments és important. Hi ha un llistat
d’ajuntaments que volen pagar i no poden i els hem de tenir un tractament a part però hi
ha ajuntaments que no saps si volen pagar. Proposo que per aquests ajuntaments que
no paguen prenguem mesures dràstiques, deixar de donar el servei. Amb serveis socials
tenim el vist i plau del Departament de Benestar i Família, però s’ha de buscar la formula
per no deixar d’atendre els veïns; no ens trauran el municipi del contracte- programa per
tant computaran els habitants . Amb l’ajuntament més gran que tenim aquest problema
hi varem estar parlant la setmana passada, ha assumit el compromís de pagar tot el que
deu i amb l’altre ajuntament que tenim problemes, és impossible arribar a tenir un
diàleg. Escriurem una carta a tots els habitatges d’aquest municipi dient-los que a partir
del dia 1 del mes vinent el servei social es donarà al municipi més proper o bé als
serveis centrals de la casa. Amb el tema de la recollida de brossa el mateix; a partir del
dia 1 del mes vinent deixarem de prestar el servei de recollida, al hora que prohibirem
que porti la brossa a l’abocador de Montoliu . Qui gaudeix del servei l’ha de pagar.
Per la resta dels ajuntaments farem el mateix que hem fet amb aquest municipi gran,
ens personarem el tresorer i jo mateix per pactar un pla de pagament ; potser
compensant amb el PUOS o bé fraccionant el pagament i si cal aplicar interessos
també n’ haurem d’aplicar.
Tenim una qüestió endarrerida; sabeu que els anys 2008 i 2009 varem decidir que qui
aportava el fons supramunicipal l’aportació per serveis socials enlloc de 6,20 euros
/hab/any era 4,50€/hab/any. Ens trobem algun ajuntament que va enviar certificat
d’acord conforme faria l’aportació del fons supramunicipal, se li va aplicar l’aportació de
4,50€/hab/any i no ha transferit el fons.
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que més que compensar amb el PUOS que pot tardar molt
s’ha de fer un pla de pagament amb el càlcul d’interessos.
El president diu que fins ara es compensa amb PUOS del 2009 i 2010 que està arribant i
pregunta si els sembla millor consensuar un pla de pagament més que compensar amb
el PUOS.
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que una cosa es compensar amb el PUOS que arriba ara i
l’altra comprometre el PUOS que ha d’arribar.
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El president diu que es farà un pla de pagament fins a 2013 i a partir del 2013 si els
ajuntaments no poden pagar s’haurà de fer el càlcul d’interessos.
4. Suport a la declaració de sobirania
Aquest punt es trau de l’ordre del dia perquè és una decisió que si escau ha de prendre
cada municipi. Ho passarem pel Ple del Consell Comarcal.
5. Assumptes d’urgència Precs i Preguntes.
No hi ha cap assumpte d’urgència.
La Sra. Alexandra Cuadrat pregunta com està el PUOS anterior, si es farà o no es farà
el projecte de compra de bancs, papereres..etc pels ajuntaments.
El president diu que és el PUOS del 2012 i que es va destinar a mobiliari urbà; tenim
una partida pressupostària però el Director General d’Administració Local diu que es
prorrogarà un any més; haurem de contractar sis mesos abans que sapiguem si arriben
els diners, a finals del 2013 o començaments del 2014, per poder pagar el més aviat
possible a l’empresa. El PUOS està posposat.
El Sr. Josep Ma Beà pregunta si se’ls ha comunicat als ajuntaments els deutes pendents
que tenen.
El President diu que cada mes s’envia als ajuntaments la liquidació. El que ha funcionat
més bé es consensuar i pactar la solució; entenc les tensions de tresoreria dels
ajuntaments, però s’ha d’anar liquidant. Sobretot amb serveis socials quan veus el que
pagues i el que reps el compte d’explotació es a favor de l’ajuntament, sense la gestió
mancomunada no es podria fer. Esmento també las col·laboració de la Diputació de
Lleida que ens permet atendre més ajuts d’urgència. La cohesió social no l’hauríem de
perdre. El tema del pagament dels ajuntaments és serio i també pel que fa als residus.
Hi ha un tema que es va parlar en reunió amb els Consells Comarcals sobre que
haurem de fer amb els acords que prenen a Madrid sobre els municipis i sobre les
comarques; no sé si haurem de fer un manifest municipi per municipi i comarca per
comarca o acollir-nos al manifest de la Diputació; és un atac frontal al món del
municipalisme pretendre disoldre els municipis de menys de 20.000 habitants però si es
parla de municipis de menys de 5.000 habitants també és una injustícia; una estructura
més barata que la d’un municipi petit no existeix , es donaran menys serveis a la gent;
ens haurem de posar forts per defensar el nostre sentit de ser.
El Sr. Miquel Serra diu que aquesta defensa s’ha de fer a través de les associacions de
municipis o institucions de més alt nivell; l’objectiu no és abaratir la feina dels
ajuntaments, sinó que l’objectiu és un altre, es com la guerra de les banderes.
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El president diu que va haver una reunió amb la Presidenta del Parlament de Catalunya
per aquest tema i que és el Parlament qui ha de defensar els municipis. Estarem a
l’aguait del que digui el Parlament o la Diputació per tirar-ho endavant.
El Sr. Enric Colom diu que caldria saber la llista dels ajuntaments que no paguen serveis
socials; potser com alcaldes no però que com a Consell Comarcal no entenc com no es
poden saber; una cosa es negociar i l’altra negar-se a pagar.
El president diu que els comptes són públics; és un document que us podem passar
però si us sembla bé deixaria un període durant el que puguem fer trucades des del
Consell a aquests ajuntaments i evidentment qui vulgui saber qui no paga està la
informació a la seva disposició.
M’heu donat l’autorització per traure els servei a l’ajuntament que no vulgui pagar.
El Sr. Salvador Huguet diu que els ajuntaments hauríem de ser solidaris; és legal o no
que se’ls pugui deixar sense servei? Quants n’hi ha d’ajuntaments petits que no
paguen?
El president diu que també hi ha ajuntaments que deuen al Consorci de Residus el
tractament a l’abocador. El tema dels deutes dels ajuntaments comença a ser
preocupant.
El Sr. Albert Aldavert diu que la recollida de fracció vegetal és molt cara i comenta si es
podria acumular tota en un lloc i una vegada n’hi hagués suficient portar-la a Montoliu.
Diu que ens estalviaríem la meitat del preu. Comenta també que els contenidors estan
mal dissenyats.
El president diu que es va fer un projecte molt important per la comarca, però s’hi van
acollir pocs ajuntaments perquè el preu era massa car; hem de buscar una formula ja
que acumular restes vegetals en un racó no hi ha cap llei que ho empari , a la planta
continua fent falta FV pel compostatge; al plec de clàusules o a la pròrroga ho haurem
de preveure o incloure-ho a la recollida com un factor més; en l’anterior concurs es va
oferir com a millora la recollida de voluminosos, que amb les deixalleries potser en
prescindirem i com a millora es podria posar la recollida de FV a tots els municipis.
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
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