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Identificació de la sessió 
 
Núm :  6/2013 
Caràcter:  ordinari 
Data:   26 d’octubre de 2013 
Horari:  de dos quarts de deu a dors quarts d’onze del matí 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
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 
Ann Gyles, regidora de l’Ajuntament d’Alfés 
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire 
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins 
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans 
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella  
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 
Alegria Botias Novials, regidora de l’Ajuntament d’Almatret   
Josep Ma Palau Llobera, alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses 
Ma José Invernón Modol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa 
Sisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig  
Ma. Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià  
Ma Rosa Pujol Esteve, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona  
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs 
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge 
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida 
Albert Aldavert Ferriz, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font  
David Masot Florensa, Alcalde de l’Ajuntament de Maials 
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida 
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida  
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses 
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-serona 
 
Ferran de Noguera  Betriu, gerent del Consell Comarcal 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
 
No assisteixen: 
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer 
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs 
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Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp 
Jordi Josep Latorre Sotus, alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera 
Josep Ma Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell 
Josep Ramon Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles  
Josep Abad Fernández, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló 
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós  
Josep Ramon Branzuela Almacellas, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre 
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca 
Àngel Ros Domingo, alcalde de l’Ajuntament de Lleida 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Ordre del dia:  
 
Presentació del Centre d’estudis Comarcals del Segrià i de les activitats previstes  
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 28 de juny  i de l’acta de la sessió 

extraordinària del 19 de juliol del 2013  
2. Informació referent a la Mancomunitat de Pinyana 
3. Informació referent al Consorci de Residus del Segrià 
4. Informació referent al TCAU ( trams de concentració d’animals ungulats. Porcs 

senglars) i de la senyalització d’accessos. 
5. Informe del convenis a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments 

adherits a l’actuació “Brigades municipals” i a l’actuació “deixalleries” 
6.  Proposta d’acord d’adhesió dels ajuntaments al Protocol d’execució de diligències 

de llançament (desnonaments) als partits judicials de Lleida  
7. Proposta d’acord de compromís de pagament dels serveis comarcals. 
8. Informe de la revisió dels expedients del servei d’ajuda a domicili (SAD) 
9. Informes de Presidència  

Actuacions de l’AFANOC 
Necessitat de compra de contenidors 

10. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes. 
 
Abans de l’inici de la sessió, el president presenta als tres representants del centre 
d’estudis del Segrià  que expliquen com va nàixer el centre i les activitats previstes per 
l’any 2014. Diuen que es va crear fa un any que està integrat per un grup de persones 
molt diverses (historiadors, musicòlegs..etc) i que la tasca principal és fer comarca en 
el sentit de valoritzar-la tant cap a fora com cap endins, realitzar jornades, 
sortides..etc. Ofereixen la seva col·laboració a tots els ajuntaments.  
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 2 8 de juny  i de l’acta de la 
sessió extraordinària del 19 de juliol del 2013  

 
S’aproven per unanimitat les actes de la sessió ordinària del 28 de juny  i de l’acta de la 
sessió extraordinària del 19 de juliol del 2013  
 

2. Informació referent a la Mancomunitat de Pinyana  
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El president informa que un cop acabada la segona fase de les obres de la 
Mancomunitat hi ha deficiències: enfonsament a Torrefarrera, pèrdues al dipòsit 
d’Alpicat, malt peraltat a Corbins, enfonsament d’un carrer a Albesa..etc. 
El Sr. Coronas de la CHE diu que els mals de la infraestructura els ha d’assumir 
Aquagest i els temes de seguretat la pròpia Mancomunitat, ja que no estaven previstos 
al projecte. 
S’ha de solucionar el tema d’Albatàrrec que es subministra a través de la canonada de 
Lleida i té una doble facturació. 
El Sr. Víctor Falguera diu que el preu de compra de l’aigua és de 50 cèntims, el primer 
tram a 77 cèntims i a més els costos d’explotació. 
El president comenta que Albatàrrec està d’acord amb pagar l’ús de la canonada que és 
de Lleida, però no que hagi de pagar com un consumidor.  
Pel que fa a la tercera fase hi ha un conflicte entre CHE i Aquagest. 
El Sr. Josep Ma Palau diu que la canonada de Benavent estava prevista a la segona 
fase; la prova s’ha de fer a començament del dipòsit perquè si hi ha pèrdues que no es 
carreguin a Benavent. Hauríem de funcionar com tots. 
Es pregunta si cal donar-se de baixa del canal d’Urgell; al donar-nos de baixa ens 
reclamen 72.000€. 
El president diu que la lluita ha de ser poder mantenir les concessions existents. 
 

3. Informació referent al Consorci de Residus del S egrià 
 
El president diu que els plecs de clàusules dels contenidors està acabat. Amb el nou Pla 
Territorial de dipòsits de la Generalitat, el dipòsit de Montoliu de Lleida serà el de tota la 
plana de Lleida. Al final no es traurà conjuntament la recollida i el tractament  perquè el 
Pla de Residus modifica molt el que teníem pensat fer.    
L’ARC farà un monogràfic i es preveu com a inversió la clausura,  més la construcció del 
vas,  més la planta de triatge més la planta de valorització. 
El Sr. Josep Ma Beà pregunta quan sortirà el plec. 
El president contesta que sortirà al mes de novembre. Incrementarem la recollida de 
vidre, cartó i paper i baixarem la recollida de residus. 
El Sr. David Massot diu que abans d’implantar el servei s’ha de fer campanya de 
sensibilització. 
El president diu que s’ha de penalitzar a qui ho faci malament.  
 
 

4. Informació referent al TCAU ( trams de concentra ció d’animals ungulats. 
Porcs senglars) i de la senyalització d’accessos 

 
S’ha fet arribar als ajuntaments un estudi fet pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
sobre l’accidentalitat provocada pels animals en llibertat a Catalunya. L’objectiu és saber 
els trams on hi ha concentració d’aquests accidents i les mesures per evitar-ho. Al 
Segrià hi ha dues zones de concentració d’aquests accidents ( Corbins i Soses). Es 
plantegen mesures com la instal·lació de tanques perimetrals amb passos d’animals o 
senyalització temporal en les èpoques de major risc. 
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El Sr. Josep Ma Beà comenta que les companyies d’assegurances no volen saber res 
dels accidents provocats per porcs senglars i que per fer les batudes és necessària una 
autorització especial. 
Sr. Cales Català diu que ara és l’accidentat qui ha de solucionar el problema. 
Es comenta que és important tenir instal·lats els senyals perquè l’ajuntament pugui 
guanyar els judicis.  
 
 

5. Informe del convenis a signar entre el Consell C omarcal del Segrià i els 
ajuntaments adherits a l’actuació “Brigades municip als” i a l’actuació 
“deixalleries” 

 
El president diu que properament el Consell Comarcal farà la preselecció de les 
persones que han de treballar a les deixalleries i a les brigades dels ajuntaments que 
s’han acollit a la subvenció del Departament d’Empresa i Ocupació per la realització de 
treballs de col·laboració social. 
 

6. Proposta d’acord d’adhesió dels ajuntaments al P rotocol d’execució de 
diligències de llançament (desnonaments) als partit s judicials de Lleida  

 
S’’ha signat un protocol d’execució de les diligències  de llançament als partits judicials 
de Catalunya que  té com a objecte coordinar l’acció de les institucions signants en 
l’execució de les diligències de llançament (desnonaments) i realitzar totes les 
actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies i les persones en 
situació de vulnerabilitat social; com que el Consell Comarcal presta els serveis socials 
als municipis és necessària la conformitat dels ajuntaments per a que el Consell 
Comarcal pugui adherir-se a aquest protocol. Es demana doncs que tots els 
ajuntaments als quals se’ls presta serveis socials manifestin la conformitat a l’adhesió. 
 
 

7. Proposta d’acord de compromís de pagament dels s erveis comarcals. 
 
El president diu que els ajuntaments hauríem d’adoptar el compromís de fer el pagament 
a través de transferència bancària quan ens giri el rebut el Consell Comarcal. No pagar 
quan volem sinó quan ens passin el rebut. És una proposta del l’equip de govern, de 
tresoreria i d’intervenció. 
El Sr. Miquel Serra diu que s’ha de ser respectuós amb la resta dels ajuntaments  
El Sr. Albert Aldavert pregunta quin import deuen els ajuntaments. 
El president diu que no podem entrar en la dinàmica de pagar quan ens sembli. 
L’alternativa és pagar interessos. 
El Sr,. Miquel Serra diu que s’ha de plantejar traure el servei i que no troba bé que no es 
paguin interessos.  
La Sra. Rosa Ma Pujol també diu que està d’acord a que es paguin interessos a partir 
d’ara; no amb caràcter retroactiu. 
 

8. Informe de la revisió dels expedients del servei  d’ajuda a domicili (SAD) 
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La Sra. Neus Ramonet explica que s’estan revisant els expedients del servei d’ajuda a 
domicili de tots els municipis. 
 

9. Informes de Presidència  
Actuacions de l’AFANOC 
Necessitat de compra de contenidors 

 
El president informa de la campanya dels xuclis ( nens amb càncer). L’AFANOC demana 
als ajuntaments un espai per deixar les gorres que es vénen i perquè les persones que 
ho vulguin facin aportacions. 
 
També informa que s’estan comprant  contenidors. Ara se n’han comprat cent de FORM 
I RSU. 
 

10. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes. 
 
El Sr. Miquel Serra diu que ja són una setantena d’ajuntaments els adherits a la 
proposta de modificació del codi penal; les reunions han tingut molt bon fruit;  la 
Diputació de Lleida ens va rebre de manera molt propera i van acceptar el conveni i ho 
demanarà a les altres tres diputacions; fins i tot ho presentarà a l’associació de municipis 
d’Espanya . No es tracta de cap qüestió política. S’ha de coordinar una reunió amb tots 
els grups parlamentaris del Congrés; els set alcaldes anirem en representació per 
explicar la proposta que s’està rebent molt positivament. Hem de tenir en compte que 
mai ningú havia sortit en defensa del món rural en el tema del codi penal; d’aquesta 
proposta en traurem  profit tots els pagesos i ramaders que moltes vegades estem una 
mica desemparats. 
 
El president diu que la unió ens fa influents i s’ha d’aprofitar que s’estan canviant les 
lleis. La proposta de l’alcalde de Serós va ser  comencem per on toca que és el cap de 
l’Audiencia de Lleida; ens va rebre ràpidament, li varem explicar i ens va comentar que 
havíem d’aconseguir ser un lobby. Ara que estant canviant la llei és un moment òptim.  
 
Pel que fa a les pedregades que han afectat a Soses, Torres de Segre,  Alcarràs hem de 
decidir si hem de parlar de l’afectació com a comarca o com ajuntament, per demanar 
un canvi dels mòduls d’IRPF i fer-ho arribar al Departament d’Agricultura. 
 
Es diu que ho faci l’ajuntament i  també la comarca.  
 
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 


