ACTA DEL CONSELL D’ALCALDES/ALCALDESSES DEL CONSELL COMARCAL
DEL SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Núm: 2
Caràcter: ordinari
Data: 25 d’abril de 2014
Horari: de 10.00h a 11.40h
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal
Hi assisteixen:
Josep Arqué Bosch, en substitució de Maria Rosa Pujol Esteve, alcaldesa de
l’Ajuntament d’Aitona.
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 dAlguaire
Maria Lluïsa Granero, en substitució de Josep Ibarz Gilart, alcalde d’Almacelles
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret
Pascual Izquierdo Torres, alcalde de l’Ajuntament d’Almenar
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
Josep Maria Palau Llobera, alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins
Albert Aldavert Ferriz, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans
Josep Barberà Morreres, en substitució d’Angel Ros Domingo, alcalde de l’Ajuntament
de Lleida
Francisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses
Josep Ramon Mangues, en substitució de Jordi Josep Latorre Sotus, alcalde de
l’Ajuntament de Torrefarrera
Josep Ramon Branzuela Almacellas , alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torres-Serona
Artur Balaña Prim, regidor de l’Ajuntament de Montoliu de LLeida
Ferran de Noguera Betriu gerent del Consell Comarcal del Segrià
Cristian Cimadevilla Magrí, interventor del Consell Comarcal del Segrià
Joel Olives Elcacho, actuant com a secretari en substitució de la Sra. Lídia Carbonell,
secretària del Consell Comarcal del Segrià.
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Ordre del dia

Explicació a càrrec dels doctors Josep Pifarré i Jaume Capdevila dels serveis
territorials de salut sobre el nou ens sanitari públic.
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de febrer de 2014.
2. Informe sobre el projecte de les instal·lacions de Montoliu a càrrec dels tècnics
del Consorci de Residus del Segrià i l’Enginyeria Inalba redactora del projecte.
3. Proposta de delegació de competències en matèria d’animals de companyia
4. Informes de Presidència
5. Assumptes d’urgència. Precs i preguntes.

Abans de tractar els punts de l’ordre del dia és dur a terme la presentació del
nou ens sanitari públic als alcaldes/esses assistents de la comarca del Segrià.
El president fa constar el condol a la Sra. Lídia Carbonell,i als Srs. Alejandro Mir i Antoni
Perea pel traspàs dels respectius familiars.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 27 de febrer de 2014.
El president proposa l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i si hi ha alguna
observació al respecte.
Pren la paraula l’alcalde de Torre-Serona, senyor Enric Colom, comenta que es va
aprovar per assentiment incorporar en el pressupost d’ingressos del Consell comarcal
per l’exercici 2014, una partida pressupostària per valor d’uns 250.000€ en concepte de
PUOSC i defensa que la idea inicial d’aquest PUOSC són petites inversions que
repercuteixin en els municipis i no troba del tot just o justificat que el Consell Comarcal el
destini amb càrrec a despesa corrent del propi Consell. Segons el seu punt de vista,
aquest 50% del PUOSC hauria de revertir al seu destí d’origen que era equipaments
pels municipis de la comarca.
El president diu que sempre que porta una proposta a l’aprovació del plenari, abans té la
norma de portar-ho al Consell d’Alcaldes per tal de que aquest òrgan li doni la seva
conformitat o l’assentiment de la majoria d’alcaldes de la comarca i que bàsicament no
hi hagi una posició de rebuig. Respecte al PUOSC diu que el Consell Comarcal ha
seguit les directrius del departament de Governació.
Feta aquesta observació pel senyor Enric Colom s’aprova l’acta per unanimitat.
Abandona la sessió el senyor Mario Urrea, alcalde de Torrebesses.
2. Informe sobre el projecte de les instal·lacions de Montoliu a càrrec dels tècnics
del Consorci de Residus del Segrià i l’Enginyeria Inalba redactora del projecte.
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La senyora Maria Alba Latorre, directora tècnica del Consorci de Residus del Segrià,
pren la paraula a fi efecte de presentar la nova inversió que es realitzarà a les
instal·lacions del dipòsit controlat de residus de Montoliu de Lleida.
Una vegada finalitzada l’exposició, el representant de Torrefarrera comenta que si des
del Consell Comarcal del Segrià podríem fomentar algun tipus de campanya de
sensibilització als ciutadans a fi efecte d’elevar la consciència de reciclatge en la
comarca, o almenys ficar un cartell als contenidors. El president li contesta que s’han
realitzat diferents campanyes en anys anteriors i que la voluntat és continuar les
campanyes en les escoles i als nens, ja que defensa que és la millor manera de
conscienciar al ciutadà, ja que és una lluita a llarg termini. El president aprofita per
comentar que els contenidors dels municipis han d’estar tots en condicions i que
qualsevol problema o deficiència que puguin tenir es tracta de comentar-ho al Consell
comarcal, ja que té el compromís del concessionari del contracte de recollida de brossa
de mantenir en òptimes condicions els contenidors dels municipis de la comarca.
L’alcalde de Benavent de Segrià, Josep Maria Palau, pregunta si es coneix el
percentatge de reciclatge per municipi. La senyora Maria Alba Latorre, li contesta que no
es coneix el percentatge individualment per municipi, si que es pot saber el percentatge
de les diferents rutes que fa el camió de recollida cap a l’abocador. Encara així, diu que
els percentatges són molt homogenis entre els municipis comarcals, tret d’Artesa de
Lleida, que disposa d’un altre sistema de recollida.
El president agraeix la feina realitzada a la senyora Alba Latorre i el senyor Joan Ibars.
3. Proposta de delegació de competències en matèria d’animals de companyia.
El president pren la paraula i diu que en relació a la voluntat manifestada pels municipis
d’acceptar l’aportació al Consell d’1€ per habitant i any pel bon finançament i
funcionament del CAAC, agraeix aquesta voluntat i comenta que es va parlar de que
aquest any l’aportació seria de 0,5€ per habitant, ja que es considera que aquesta
correspondrà a mitja anualitat, de juliol a desembre de 2014.
Comenta que ara caldrà formalitzar-ho mitjançant un conveni de delegació de
competències, a ser possible abans del mes de juliol.
Pren la paraula la representant de les agrupacions animalistes, i diu que agraeix molt als
ajuntaments la seva rebuda i la voluntat d’entesa, que al final serà viable i possible el
CAAC Segrià i que la millor forma de gestionar-ho és la creació d’un grup local de
suport, control i gestió de la consciència de protecció envers l’animal en cadascun dels
municipis. Defensa que la millor forma de control és a través del cens i el xipatge dels
animals.
L’alcalde d’Almatret, senyor Quiroga, exposa la problemàtica que hi ha amb els gats,
més enllà de solucionar el problema dels gossos.
Pren la paraula el senyor Belchi, contractista del CAAC, i comenta que els gats no són
animals de companyia, sinó una espècie salvatge urbana i que cal un control de colònies
de gats.
El senyor Josep Maria Palau Llobera, alcalde de Benavent de Segrià, pregunta si
aquesta forma de gestionar el CAAC produeix un canvi substancial en el contracte del
Consell Comarcal amb el concessionari de la canera, i el president comenta que una
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cosa és el conveni que el Consell pugui signar amb el ajuntaments, però que en cap
cas es modifiquen les condicions signades entre Consell i el senyor Belchi.
4. Informes de presidència.
El president informa que s’està treballant amb molt esforç pel que fa a les beques de
menjador, que s’està tramitant una subvenció al departament de treball per a que
mitjançant els projectes de col·laboració social les deixalleries es mantinguin obertes;
també informa que enguany es traurà a concurs el transport escolar seguint les
directrius d’ensenyament, que s’acordarà continuar l’aportació de 6.000€ anuals al
Museu de Lleida i que ja s’ha solucionat el tema dels deutes d’Almacelles i Lleida
mitjançant compensacions.
6. Assumptes d’urgència. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
I sense cap altre assumpte per tractar, el president dóna per acabada la sessió, de la
qual com a secretari en substitució de la senyora Lídia Carbonell, estenc acta perquè
en quedi constància.

Vist i plau

Pau Cabré Roure
President del Consell d’Alcaldes
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