ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES/ESSES DE LA COMARCA
DEL SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Núm: 1/2014
Caràcter: ordinari
Data: 27 de febrer de 2014
Horari: de les deu del matí a dos quarts d’una del migdia
Lloc: sala de sessions 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
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
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs
Josep Morreres Barberà, regidor de l’Ajuntament de Lleida
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire
Jesus Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida
Josep Ma Palau Llobera, alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
Montserrat Pons Vallès regidora de l’Ajuntament de Massalcoreig
Ma. Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià
Albert Aldavert Ferriz, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de La Granja d’Escarp
David Masot Florensa, Alcalde de l’Ajuntament de Maials
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses
Carme López Sandoval, regidora de l’Ajuntament de Torrefarrera
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses
Montserrat Mayos Charles, alcadessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-serona
Ferran de Noguera Betriu, gerent del Consell Comarcal
Lídia Carbonell Figuerola, secretària
No assisteixen:
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida
Josep Ramon Branzuela Almacellas, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre
Josep Ma Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins
Ma José Invernón Modol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa
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Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós
Josep Abad Fernandez, alcalde l’Ajuntament de Rosselló
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs
Josep Ramon Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles
Ordre del dia de la convocatòria
Explicació a càrrec del Sr/a Jaume Dalmau i Blanca Balana del Departament d’Empresa i
Ocupació sobre el Canal Empresa.
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 19 de desembre de 2013
2. Proposta de renúncia a la inversió del PUOS comarcal 2012 (Pla d’equipaments urbans)
3. Proposta signatura conveni entre el Consell Comarcal i LOCALRET per la contractació
centralitzada dels serveis de telecomunicacions i adhesió dels ajuntaments
4. Informe sobre el període d’al·legacions al conveni per la prestació de serveis socials i per
la prestació del servei de recollida de residus i pagaments dels ajuntaments.
5. Interposició de conflicte en defensa de l’autonomia local
6. Informes de presidència
7. Precs i Preguntes
Abans de l’inici de la reunió ordinària del Consell d’Alcaldes, els representants del Departament
d’Empresa i Ocupació expliquen en que consisteix el Canal Empresa; es tracta d’una eina que es
posa a disposició de tots els ajuntaments de forma gratuïta i que permet fer tràmits a través d’una
finestreta única tants als veïns com als professionals per exemple alhora de donar d’alta una
activitat.
També es faciliten ordenances municipals tipus.
A continuació la Sra. Neus Ramonet dóna les gràcies a tots els alcaldes/esses pel bé que ha
funcionat el repartiment d’aliments i que ha suposat a més un estalvi important de costos. Informa
que el proper 7 de març es farà un segon repartiment seguint el mateix sistema.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 19 de desembre de 2013
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 19 de desembre de 2013
2. Proposta de renúncia a la inversió del PUOS comarcal 2012 (Pla d’equipaments urbans)
El president informa de la voluntat de renunciar al PUOS en el que s’incloïa la compra de mobiliari
urbà pels municipis per tal que la meitat de la subvenció s’ingressi al Consell Comarcal i es pugui
justificar amb despesa corrent, cosa que aniria molt bé pel Consell Comarcal. Informat
favorablement per assentiment.
3. Proposta signatura conveni entre el Consell Comarcal i LOCALRET per la contractació
centralitzada dels serveis de telecomunicacions i adhesió dels ajuntaments
El president informa que es signarà el conveni amb Localret i que els ajuntaments que vulguin s’hi
podran adherir per poder fer la compra centralitzada dels serveis de telecomunicacions. Informat
favorablement per assentiment.
Pàgina 2 de 5
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810
presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat

4. Informe sobre el període d’al·legacions al conveni per la prestació de serveis socials i
per la prestació del servei de recollida de residus i pagaments dels ajuntaments
El president informa que els ajuntaments de Benavent de Segrià i Rosselló han presentat
al·legacions; que la voluntat del Consell Comarcal es no traure el servei a ningú i que la proposta
continua sent mantenir el rebut domiciliat i en cas de no pagament cobrar els interessos legals.
Benavent planteja un premi del 5% per aquells ajuntaments que paguen el rebut domiciliat.
Pel que fa al servei de recollida no es traurà a concurs, pel problema del “lucro cesante”;
obligarem a l’empresa a reposar els contenidors i mantindrem el conveni de RSU.
El Sr. Pasqual Izquierdo comenta que l’informe jurídic deia que no es podien ajuntar els dos
contractes però que si que es podien traure a licitació els serveis per separat. No farem res durant
aquests quatre anys; a més varem fer la proposta d’incloure la taxa del CAAC al servei de
recollida i ara resulta que no es traurà a concurs. En l’ anterior legislatura varem preveure que el
contracte de selectiva i el de RSU acabessin al mateix temps per traure-ho tot a licitació
conjuntament.
El Sr. Josep Ma Palau diu que el president ha fet una simplificació de les al·legacions presentades
per Benavent de Segrià.
.
El Sr. Pasqual Izquierdo comenta que si tots respectem els convenis cap ajuntament ha de tenir
problemes. A més els municipis de menys de 20.000 habitants hem de prestar els serveis socials
a través del Consell Comarcal.
El Sr. Josep Barberà comenta que l’ajuntament de Lleida ha pagat dos trimestres i que té la
intenció de posar-se al corrent de pagament. El problema està en que la Generalitat deu molts
diners a la Paeria que està suportant les despeses de serveis socials i ensenyament. A més la
Generalitat deu els diners corresponents a la llei de barris. Per un ajuntament és molt difícil
aguantar tot això que a més perjudica a les empreses.
La Sra. Rosa Ma Pujol diu que els problemes que té l’ajuntament de Lleida també els tenen la
resta d’ajuntaments i demana a l’ajuntament de Lleida que es posi al corrent de pagament.
El Sr. Isidre Mesalles diu que li molesta molt que es facin inauguracions i que no es paguin els
serveis i manifesta dir-ho tant per l’ajuntament de Lleida com pels altres ajuntaments que fan el
mateix.
El president agraeix a l’ajuntament de Montoliu de Lleida la paciència que té en no poder cobrar la
compensació per falta de pagament.
5. Interposició de conflicte en defensa de l’autonomia local
El president informa que el Consell Comarcal no està legitimitat per interposar el conflicte en
defensa de la autonomia local davant la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local però que s’adhereix a la interposició d’aquest conflicte.
6. Informes de presidència
El president informa del següent:
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De la convocatòria de subvencions de la Diputació de Lleida per la realització d’auditories
energètiques per a tots aquells ajuntaments que tinguin aprovat el PAES ( Pla d’Acció d’Energia
Sostenible).
De la reunió mantinguda amb ENDESA per tractar la problemàtica dels micro talls del
subministrament elèctric que pateixen alguns pobles de la comarca i de les accions que es duran
a terme.
La regidora de Benavent de Segrià Sra. Rosa Ma Caselles explica la problemàtica que estant
patint els pobles amb la distribució de correus ja que es canvien contínuament les persones que
fan la distribució de les cartes. El Consell d’Alcaldes hauria de fer arribar una queixa a Correus ara
que s’estan negociant els convenis per a que es solucioni aquesta situació que pateixen els
pobles.
El president informa que el proper 7 de març és reunirà la comissió de seguiment de la
Mancomunitat de Pinyana. Properament sortirà a licitació la tercera fase.
En relació al projecte de les instal·lacions de Montoliu ja està fet i es traurà a licitació després de
renovar el conveni signat amb l’Agencia de Residus de Catalunya.
7. Precs i Preguntes
El Sr. Josep Ma Beà comenta que li ha semblat entendre que no es traurà a licitació el servei de
recollida.
El president diu que convocarà una junta de portaveus informativa perquè no hi ha cap fórmula
jurídica per incorporar el magatzem i pagar el “lucro cesante” a l’empresa.
Es comenta que el conveni de la recollida a vint anys és massa llarg; estem pagant l’amortització
d’una inversió que ja està feta. S’ha de replantejar el conveni de la recollida.
El president diu que se n’ha de parlar de com posar als plecs de clàusules el magatzem que està
vinculat al servei de recollida. L’empresa ha de reposar el contenidors.
El Sr. Miquel Serra diu que no és viable un conveni a vint anys; el sistema de reciclatge canvia
contínuament.
El Sr. Sebastià Ricart diu que a Alcanó la gestió de FECSA no ha millorat; cada dia hi ha micro
talls; varem fer una queixa al Síndic de Greuges. No és cert que hi hagi hagut cap millora.
Per altra banda comenta que s’hauria de posar en clar quina és la situació del servei del CAAC.
El Sr. Pere Puigrós diu que el servei del CAAC pagant la tarifa de 600€ no funciona; hem de
buscar una solució si es vol gestionar des del Consell Comarcal ja que fa dies que estem parlant
d’aquest tema però solament de passada.
El Sr. Josep Barberà diu que cal buscar acords amb les protectores.
El Sr. Víctor Falguera diu que si és un problema de costos potser caldria tornar-los a estudiar.
El Sr. Albert Aldavert diu que no és tant un problema de diners sinó d’estar conscienciat de la
problemàtica dels animals abandonats.
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El president diu que la concessió que tenim ara és el pagament de 600€ per animal portat al
centre; s’està parlant de pagar 1€ o 1´5€ per habitant any però no hi ha voluntat per part dels
ajuntaments. Amb 64.000€ es podrien contractar dues persones i el servei de veterinari.
El Sr. Víctor Falguera diu que es podria acceptar el pagament d’1€ però sempre que tots els
ajuntaments estesin d’acord.
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que quan es va fer l’estudi econòmic del servei sortia a més d’1€ per
habitant i que cal saber d’ on sortirà la diferència. La única solució que ja varem defensar és
afegir el cost a la taxa de recollida; no puc defensar davant el poble pressupostar 5.000€ per la
recollida d’animals abandonats.
El Sr. Miquel Serra diu que les lleis s’han de complir. Hem fet un estudi i pagar 600€ per animal
portat al Centre és molt car. Cal exigir als propietaris d’animals civisme i que els tinguin censats.
El Sr. David Massot diu que s’ha de tornar a parlar del tema. L’ajuntament de Maials té tots els
gossos censats i és molt car el pagament de 600€.
El president diu que ara els ajuntament tenen el problema dels animals abandonats solucionat.
El Sr. Josep Ma Beà pregunta si té cost l’adhesió a Localret i el president contesta que no.
Pregunta a més que si es renúncia al 50% de la subvenció del PUOS l’altre 50% es distribuirà pels
mateixos ajuntaments.
El president diu que es perd un 50% i l’altre 50% es destinarà a despesa del Consell Comarcal.
El Sr. Josep Ma Beà diu que no troba correcte anular el PUOS anterior; que s’hauria d’haver donat
amb el PUOS actual la possibilitat de destinar-lo a despesa corrent.
Acabada la sessió una representant de la plataforma que s’ha constituït i que aglutina les
protectores i entitats animalistes de Lleida exposa que cal complir la llei i que és obligació dels
ajuntaments la recollida dels animals abandonats. Tant el Sr. Ernest Belchi com la plataforma
volem començar a donar el servei. La població el necessita i s’ha d’educar a la gent. El CAAC no
ha de ser solament un lloc de recollida d’animals.
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que es redacta aquesta acta.

Vist Plau
El president del Consell d’Alcaldes

Pau Cabré Roure
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