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ACTA DEL CONSELL D’ALCALDES DEL CONSELL COMARCAL DE L SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió 
Núm: 4 
Caràcter: ordinari 
Data: 31 d’octubre de 2014 
Horari: de 10.00h a 11.00h  
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Josep Arqué Gort, regidor 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 
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs 
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire 
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 Ma Palau Llobera, alcalde de  l’Ajuntament de Benavent de Segrià 
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins 
David Tomàs  Punsola, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font 
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans 
David Massot 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 
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella 
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida 
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses 
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer 
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp 
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-Serona 
Carme López Sandoval, regidora de  l’Ajuntament de Torrefarrera  
Josep Ramon Branzuela Almacellas , alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre 
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses ( s’absenta de la sessió 
quan es tracta el punt núm. 4)  
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida ( s’incorpora a la 
sessió quan es tracta el  punt núm. 4) 
 
Ferran de Noguera Betriu gerent del Consell Comarcal del Segrià   
Lídia Carbonell Figuerola, secretària del Consell Comarcal del Segrià 
 
Excusen l’assistència: 
 
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret 
Àngel Ros domingo, alcalde de l’Ajuntament de Lleida 
Josep Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles 
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Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge 
Josep Abad Fernandez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló 
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs 
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés  
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca 
Ma Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de Vilanova de Segrià 
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós  
Josep Ma. Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell 
 
Ordre del dia 
 
Intervenció de la Sra. Marta Arderiu (AOC), Cap de la Unitat de desplegament àrea 
client. 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 27 de juny de 2014 
2. Informe del pressupost del Consell Comarcal per al 2015 
3. Informe previ dels preus públics/ aportacions dels ajuntaments als serveis que 

presta el Consell Comarcal. 
4. Informe del conveni per la prestació del servei de recollida de residus als 

ajuntaments.     
5. Informes de presidència 
6. Precs i Preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 27 de juny d e 2014 

 
Juntament amb la convocatòria de la present sessió s’ha tramés l’acta de la sessió del 
27 de juny de 2014 que es aprovada per unanimitat.  
 

2. Informe del pressupost del Consell Comarcal per al 2015 
 
El president informa que elaborat el pressupost del Consell Comarcal del Segrià puja 
l’import de 10.030.148,86€. Es prima l’àrea de serveis socials. 
 
 

3. Informe previ dels preus públics/ aportacions de ls ajuntaments als serveis 
que presta el Consell Comarcal. 

 
El president informa que per al proper exercici 2015 la proposta del Consell Comarcal és 
mantenir el mateix import que l’any 2014 de les aportacions/preus públics que han de 
pagar els ajuntaments per la prestació dels serveis tècnics, serveis socials i servei de 
recollida de residus. 
 

4. Informe del conveni per la prestació del servei de recollida de residus als 
ajuntaments.     
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El president explica que com s’ha parlat vàries vegades és vol establir un sistema 
diferent de recollida de residus, posant illes amb cinc contenidors de ferro per cada una 
de les fraccions; els contenidors verds tenen 30 anys i s’han de canviar. Les illes es 
situen aproximadament a 150 metres l’una de l’altra. El preu variarà en funció del 
número de municipis que deleguin al Consell la prestació del servei, però està al voltant 
del 23 euros per habitant i any. Els camions portaran incorporat  un sistema de pesatge 
que permetrà establir bonificacions als ajuntaments que facin bé la recollida selectiva i 
penalitzacions a qui no ho faci bé. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta si el cobrament de les taxes es farà des del Consell 
Comarcal. 
 
El president diu que ho haurem de deixar per més endavant. L’Interventor ha proposat  
que es podria fer una compensació perquè no hi hagués tanta diferència de preus per 
als municipis petits.  
 
El Gerent explica que en la ronda de visites als ajuntaments es portarà informació 
individualitzada de cada municipi, amb el plànol on es situen els illes. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta sobre la pròrroga del contracte amb  FCC. 
 
El president diu que tenim dues opcions o traure totes les fraccions a licitació el 2015 o 
la RSU que entri en funcionament el 2017. 
 
El Sr. Josep Ma Beà pregunta si hi haurà recollida de voluminosos. 
 
El president diu que si, que està prevista als plecs. 
 

5. Informes de presidència 
 
El president informa del següent: 
  
- Que el Consell Comarcal té dos tècnics de joventut i que s’està parlant amb 

l’ajuntament de Lleida per compartir el Punt d’ Informació Juvenil. 
- Que s’ha iniciat el cicle de Segrià Corals, Camins de l’or líquid del Segrià i Camins 

de la fruita dolça.  
- Que el Consell Comarcal ha elaborat un protocol sobre les actuacions a seguir en 

els casos d’assentaments que ha rebut el reconeixement del Departament de 
Benestar i Família. 

- En relació als aliments, s’han repartit 58.000 quilograms; l’empresa Cajebel els va a 
buscar i fa els paquets. Cada ajuntament ha de portar-los fins a l’ajuntament; s’està  
negociant un preu de trasllat dels aliments  

- L’ACM ha fet arribar  propaganda del 9N, pels ajuntaments. 
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6. Precs i Preguntes 
 
L’alcalde de Sunyer comenta la problemàtica que té en relació a un bar il·legal, que té 
en funcionament al municipi. 
 
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 
 


