ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES/ESSES DE
LA COMARCA DEL SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Núm : 4/2013
Caràcter: ordinari
Data: 28 de juny de 2013
Horari: de les deu a tres quarts d’onze del matí
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal
Hi assisteixen:
Maria 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
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs
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
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins
Albert Aldavert Ferriz, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans
David Masot Florensa, Alcalde de l’Ajuntament de Maials
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella
Ma Teresa Cullerés Esteve, l’Ajuntament de Sarroca de Lleida
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret
Pere Ferran Serentill Sales, 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Benavent de
Segrià
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses
Regidora de l’Ajuntament d’Alcoletge
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida ( punt 3rt)
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp
Sisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida
Elisa Torrelles Tormo, regidora de l’Ajuntament de Rosselló
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Regidor de l’Ajuntament de Torrefarrera
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-serona
Ma. Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca
Joan Gilart Escuer, 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alpicat
Ferran de Noguera Betriu, gerent del Consell Comarcal
Lídia Carbonell Figuerola, secretària
No assisteixen:
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire ( s’ha excusat)
Angel Ros Domingo, alcalde de l’Ajuntament de Lleida
Josep Ma Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell
Josep Ramon Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles
Ma José Invernon Modol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós
Josep Ramon Branzuela Almacellas, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre
Es fa constar que no consten les delegacions d’assistència a la sessió dels
representants dels ajuntaments d’Alcoletge, Rosselló, Torrefarrera i Sarroca de
Lleida.
Abans de l’inici de la sessió es fa constar el condol al Sr. Joan Ramon Zaballos
per la mort de la seva mare.
Ordre del dia de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 d’abril i de l’acta de la sessió
extraordinària del 3 de juny del 2013
2. Proposta d’acord referent al servei del CAAC
3. Conveni del servei de recollida de residus amb els ajuntaments
4. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 d’abril del 2013 i de
l’acta de la sessió extraordinària del 3 de juny del 2013
Amb la convocatòria d’aquesta sessió s’han tramés les actes de les sessions del
26 d’abril del 2013 i del 3 de juny del 2013 que són aprovades per unanimitat.
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2. Proposta d’acord referent al servei del CAAC
El president comenta que en la darrera reunió de Consell d’Alcaldes es va fer
una sessió monogràfica sobre la canera d’Alcanó. Caldria decidir si volem
canviar el sistema que tenim ara; no s’ha pronunciat cap ajuntament i hauríem de
decidir sobre l’oferta que va presentar el Sr. Ernest Belchi.
El Sr. Víctor Falguera diu que perquè surti a compte el servei del CAAC al
municipi d’Albatàrrec pagant una tarifa fixa pel nombre d’habitants, s’haurien de
recollir anualment 14 gossos abandonats al terme municipal i aquest nombre de
gossos no es troben en un any abandonats al municipi. En els darrers tres anys
hem tingut un sol cas d’abandó i amb això no vull dir que no siguem conscients
d’un problema que cada vegada va a més per motius diferents, que hem
d’intentar solucionar el més ràpid possible i que hem d’abordar de la manera
més factible però la nova proposta en el cas d’Albatàrrec no ens surt millor que
pagar 600€ per animal que es porti al CAAC.
El President diu que als ajuntaments de més de 1.000 habitants no els surt a
compte pagar una tarifa pel nombre d’habitants; A l’ajuntament d’Alpicat hauríem
de tenir 30 abandonaments anuals. La solució de pagar 600€ per gos portat a la
canera és sostenible i la darrera reunió del Consell d’Alcaldes va donar peu a
que les comarques del Pla d’Urgell, La Segarra, Les Garrigues i La Noguera en
les properes reunions d’alcaldes de les respectives comarques ofereixin el servei
del CAAC. La tarifa de 600€ és factible. És difícil adoptar el compromís de quota
fixa per una qüestió que hipotèticament no ens ha passat mai. El conveni signat
amb el Sr. Ernest Belchi preveu la tarifa de 600€, a ell li va semblar que es podia
millorar el servei, va explicar la seva proposta al Consell d’Alcaldes, hem ofert la
canera a la resta de comarques; la canera té moltes possibilitats, sempre ho hem
dit: activitats d’ensinistrament, tasques de teràpia; el Consell Comarcal cedeix
l’espai i l’empresa ha de posar la resta. Per tant he de concloure que hem de
continuar tal com estem fent ara el servei.
3. Conveni del servei de recollida de residus amb els ajuntaments
El president explica que s’està treballant en el plec de clàusules pel concurs de la
recollida. Atesa la inversió que s’ha de fer hem de tenir una fórmula, igual que
amb els serveis socials, per tal que tots els ajuntaments que tenen les
competències del servei delegades al consell comarcal renovin la delegació amb
el compromís de pagament; si un ajuntament decideix no pagar, no tenim cap
força per exigir que pagui. Entenem que ningú pot recollir la brossa del seu
municipi de forma individual; si un ajuntament decideix fer-ho l’exclourem del
plec de clàusules. Hem de tenir la seguretat de cara a l’empresa que li
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adjudiquem el servei, que el municipi que marxi té l’obligació de pagar tota la
inversió que s’hagi fet al seu poble. S’exclouen Almacelles i Artesa de Lleida;
l’Ajuntament d’Artesa es gestiona per ell mateix el servei; a Almacelles solament
se li fa el servei de selectiva, a canvi del que s’ingressa per la recuperació del
paper, vidre i envasos. No podem posar la meitat de contenidors a les illes i no li
podrem fer el servei; quan s’hagi implantat el nou sistema de recollida es vol
generar el rebut de cada usuari des del Consell Comarcal i haurà de pagar més
qui faci més rebuig. Qui vulgui incorporar-se al servei comarcal amb les
mateixes condicions que els altres municipis ho pot fer.
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que si a Almacelles no se li fa l’ actual recollida,
tampoc s’ingressarà el retorn.
El president diu que Almacelles haurà de negociar amb Ecoembres, Ecovidrio i
amb l’empresa recuperadora del paper. El que no permetrem a cap municipi es
que s’entri tota la brossa al dipòsit de Montoliu com RSU.
S’informa favorablement el conveni, que s’ha tramés prèviament als ajuntaments
i que es transcriu a continuació:
A Lleida , a la seu del Consell Comarcal del Segrià , el dia
Es reuneixen:
D’una part el senyor president del Consell Comarcal del Segrià, senyor Pau
Cabré Roure, en l’exercici de les competències que li són pròpies, assistit per la
secretària general de la corporació, la senyora Lídia Carbonell Figuerola
I d’altra banda, el senyor/a
, alcalde/essa de l’Ajuntament
autoritzat/da per la firma d’aquest conveni per acord del ple
assistit/da pel secretari/a general de la corporació, el senyor/a
,

,
,

M A N I F E S T E N
I. La Llei de Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei Municipal de
Catalunya –arts. 26 1.a) i 67 a)- estableixen la competència municipal
sobre els serveis mínims de recollida de residus urbans i neteja viària, en el
mateix sentit l’art. 67 de la llei municipal reconeix les competències
municipals pel que fa a la recollida i tractament dels residus i neteja viària.
II. L’exercici de les competències municipals està sotmesa als termes que
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disposa la legislació de l’Estat i de les Comunitats autònomes (art.25.2 de
la Llei de Bases); l’ art. 25 del DL 4/2003 de l’Organització comarcal de
Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir
competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li
encarreguin de gestionar els municipis; l’article 26 estableix que els
consells comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit
territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis,
les activitats i les prestacions que d’acord amb els articles 66 i 67 del text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència
local.
III. La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que
adopti (delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa
requereix un acord plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que
disposa l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2
del DL.179/1995 de 13 de juny.
IV. L’article 53 apartats 1 i 2 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que
aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus diu el següent:
1. Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus
municipals tots els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva
de les diverses fraccions de residus. Els municipis han de prestar el servei
de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i recollida que
s’hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les
característiques de llur àmbit territorial.
2. En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no
puguin prestar el servei de recollida selectiva per si mateixos o en
col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva pot ser assumida
pel consell comarcal o ens consorciat corresponent., d’acord amb la
legislació de règim local aplicable a Catalunya. Així mateix a tots els
municipis de menys de cinc mil habitants de drets el és aplicable el que
estableix l’apartat 2a) de article 5, sobre disposicions específiques, sempre
que hi concorrin les condicions referides en dit apartat. No obstant això els
residus per als qual s’ha disposat un règim específic es regeixen per la
normativa aplicable.

V. En el Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Segrià
(PAC), 2013-2017 consta com a servei que presta el Consell Comarcal la
recollida selectiva dels residus.
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VI.Tenint en compte doncs que la normativa recull la possibilitat d’exercici de la
competència municipal sobre la recollida dels residus urbans a través del
consell comarcal.

Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de
mutu acord, accepten el contingut de les següents clàusules:
C L À U S U L E S
Primer. L’Ajuntament de
competències :

delega al Consell Comarcal del Segrià les següents

-

La recollida selectiva de paper-cartró, de vidre i d’envasos, recollida de
residus sòlids urbans i fracció orgànica de residus municipals i el seu
transport a una planta gestora/transferència o un dipòsit controlat
autoritzat.

-

El servei de deixalleria mòbil.

Segon. El Consell Comarcal del Segrià accepta aquesta delegació executant la
prestació material dels serveis delegats, mitjançant empreses externes incloent
la gestió de les fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions
econòmiques de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments).
Tercer. El Consell Comarca del Segrià s’obliga a prestar aquests serveis de
conformitat amb la normativa reguladora expressada als antecedents.
Quart. L’ajuntament abonarà cada exercici econòmic l’aportació pel
finançament del servei de recollida que aprovi el Ple del Consell Comarcal
previ informe del Consell d’Alcaldes. Durant el primer any de posta en servei
del nou sistema de recollida, el preu màxim serà el resultant de l’adjudicació.
Cinquè. A final de cada exercici es farà la liquidació del servei aplicant-se
bonificacions i/o penalitzacions en funció del percentatge de recollida de les
fraccions reciclables.
Sisè. La delegació abastarà l’exercici de les funcions previstes al conveni que
s’aprova en aquest mateix acte, i també la potestat reglamentària ( organització
del servei).
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Setè Aquest conveni té una vigència de 20 anys
Vuitè. Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni,
comunicant-t’ho a les altres parts amb una antelació mínima de d’1 any , pel
seu coneixement i efectes corresponents. Caldrà abonar prèviament les
despeses del servei i la totalitat dels costos corresponents a la inversió (
camions i contenidors). L’ajuntament cedeix l’espai públic necessari per la
instal·lació de les illes de contenidors.
Novè. La signatura d’aquest conveni deroga els anterior acords subscrits entre
el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament, si bé quedaran subsistents les
obligacions a les quals no s’hagi donat compliment.
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per
duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. “
El Sr. Miquel Serra pregunta com està el canvi de contenidors.
El president diu que es preveu en el plec de clàusules, que està estudiant un
grup més gran de gent. Estem aprofitant el plec del Pla d’Urgell encara que allí
van instal·lar contenidors soterrats; la idea es posar grups de contenidors de
cinc a una distancia de 150 metres unes illes de les altres i repartides per tot el
poble. Una cosa que varem estudiar tots els alcaldes en el seu moment és que
els contenidors han de ser del sistema EASY,perquè com ajuntament puguem
decidir si els situem al cantó dret o esquerra del carrer. Si fem càrrega lateral
s’han de posar tots al mateix cantó o passar dues vegades el camió pel mateix
carrer; també varem decidir que fossin de ferro i entraria dins del preu que
estem pagant ara. El plec de clàusules si no passa res estarà fet com a màxim el
dia 10 i el ple que havíem de fer el dia 5 el retardarem una setmana per poder -lo
aprovar. La recollida serà per tota la comarca igual i una de les coses que volem
és que la recollida de la fracció orgànica sigui diària a l’estiu i dia si dia no a
l’hivern i la resta de contenidors a la demanda sempre fent-se càrrec dels
sobreiximents l’empresa que té l’obligació de mantenir el carrer net. A
l’augmentar la recollida de selectiva ingressarem més diners. Hem d’ajustar
aproximadament el preu al que estem pagant ara. La Junta de Portaveus
estudiarà el plec.
4. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes.
El president diu que els alcaldes de Massalcoreig i La Granja d’Escarp han
manifestat els danys importants que els ha causat l’aigua que ha afectat als
fruiters; els murs de contenció del riu han quedat malmesos.
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El Sr. Francisco Juste diu que la crescuda del riu a la zona de Massalcoreig i
La Granja ha produït afectacions i no poques. Estem parlant d’unes 160
hectàrees; ha visitat la zona el director del Departament d’Agricultura i ha
constatat realment fins a quin punt va pujar el nivell del riu Segre i del Cinca.
No només els danys dels fruits són importants sinó també els dels arbres, que
s’estan assecant molt ràpidament. Volem manifestar la nostra preocupació i
hem demanat reunió amb el delegat del Govern de la Generalitat perquè peritin
els danys. També hem tingut afectacions a la carretera, i a camins. Ens
preocupa el tema de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre; els murs de
contenció si hagués durat una mica més la riuada no haurien aguantat; també
ens preocupa la neteja de la llera del riu; l’alcalde de Llavorsí té una denúncia
per haver fet una neteja de manera voluntària quan ell ho va demanar i no l’ha
van fer; sinó hagués fet la neteja del riu el mal hauria estat molt major, ara a
més a més la CHE vol cobrar una taxa.
El Sr. Josep Ma Beà diu que desconeix a quants municipis ha arribat la carta
de la CHE sobre la taxa per abocaments a llera però s’hauria de fer alguna
consulta sobre aquest tema.
El president diu que la taxa és per l’abocament a llera i que s’ha fet la consulta
a través de l’ACM i que correspon pagar-la als ajuntaments. Fins ara la
liquidava l’ACA, però l’ha deixat de pagar. És un dret que té la CHE per
l’abocament d’aigües residuals. És com el cànon d’embassament dels pantans.
El Sr. Pasqual Izquierdo comenta que l’aigua està gravada amb molts
impostos.
El president diu que acompanyarà als alcaldes a veure als delegats
d’Agricultura i de Política Territorial pel tema de les riuades. És una qüestió
transversal i també s’ha d’anar a la CHE per defensar que la llera del riu,
sobretot la del Cinca ha d’estar neta i s’ha de poder netejar; en relació a la
mosca negra la comarca del Baix Cinca té partida per fer el tractament; si
solament es fa a una banda no té cap sentit.
El president diu en relació al dipòsit de Serós que la Generalitat rebutja que si
puguin portar els residus domèstics; hi ha un informe del Conseller de Territori
que diu que si poden portar residus industrials però no els assimilables, per tant
tot el que volien portar de Barcelona precintat que surt de l’Ecoparc 1 i de
l’Ecoparc 2 com que son residus assimilables als urbans no els hi accepten;
quedaria l’abocador de Seròs solament amb llicencia per portar- hi els residus
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industrials de la nostra comarca i conseqüentment s’ha deixat sense contingut
l’abocador de Serós.
La resolució diu que el pla territorial sectorial d’infraestructures i gestió de
residus municipals preveu que la deposició controlada, sigui de fracció resta o
de fracció de rebuig, cal tractar-la en instal·lacions de tractament previ que es
realitzi al dipòsit de Montoliu de Lleida; no es preveu una nova instal·lació per
aquest ús en l’àmbit territorial de la comarca del Segrià; avui tenim reunió a
Maials i veurem si cal interposar o no recurs contenciós; aquesta proposta és
resolutòria. L’abocador que estava pensat per portar-.hi residus urbans tenia
viabilitat econòmica, si li trauen aquesta possibilitat el propietari de la llicencia
desestimarà fer l’abocador.
El President comenta referent a les deixalleries que una de les millores de
l’actual concessionària del servei de recollida és la recollida de voluminosos;
als ajuntaments que tenen deixalleries no els portarem les caixes; i a partir del
gener l’empresa de recollida portarà també la gestió de les deixalleries.
El Sr. Enric Colom comenta que hi ha una duplicitat de competències entre
l’ACA i la CHE. L’ACA no ha fet les depuradores i els ajuntaments hem de
pagar per l’abocament de les aigües residuals.
El President comenta que es podria convidar a la Sra. Dolors Tella perquè
expliqui al Consell d’Alcaldes com és el sistema de pagament.
El Sr. Josep Ma Beà diu que està arribant als ajuntaments un rebut de quatre
anys passats i els pressupostos municipals estan ajustats al màxim.
El Sr. Víctor Falguera diu que l’Ajuntament d’Albatàrrec l’ha pagat perquè en
cas contrari descompten el rebut de la transferència del Fons.
El Sr. Josep Ma Beà diu que tothom paga el mateix a l’ACA es tingui o no
depuradora.
La Sra. Montserrat Mayos comenta que els ajuntaments revisin el rebut; a
l’Ajuntament els computen més habitants que els que corresponen.

El President diu que segons informe de Tresoreria al mes de juliol es pagaran
10.000€ corresponents a la compensació del municipi d’Alcanó i a l’octubre la
quantitat restant. S’ha de prioritzar el pagament de nòmines.
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El Sr. Sebastià Ricart comenta que en el moment que es va signar el conveni
referent al CAAC s’havia de saber si es podia complir amb els pagaments. El
president ha comentat que s’han de pagar nòmines i jo ja vaig dir que s’havia
de traure nòmines d’alts càrrecs.
El President comenta que el grup d’ERC canviarà els seus consellers. Els
agraeixo la col·laboració que hi ha hagut i als nous companys força encerts.
I sense cap altre assumpte pet 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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