ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL D’ALCALDES/ESSES DE LA
COMARCA DEL SEGRIÀ
Identificació de la sessió
Núm : 7/2013
Caràcter: ordinari
Data: 19 de desembre de 2013
Horari: de les dotze a tres quarts d’una del migdia
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal
Hi assisteixen:
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
Arturo Balaña Prim, regidor de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida
Josep Barberà Morreres, regidor de l’Ajuntament de Lleida
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó
Finalí Puñet Mateu, regidor de l’Ajuntament d’Alguaire
Montserrat Torres Massot, regidora de l’Ajuntament d’Almacelles
Jesus Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret
Josep Ma Palau Llobera, alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià
Sisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig
Ma. Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià
s’incorpora a la sessió a l’inici del 3.
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge
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
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses
Carme López, regidora de l’Ajuntament de Torrefarrera
Benito Buixadera Vidal, regidor de l’ajuntament de Torrebesses
Montserrat Mayos Charles, alcadessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca
Ferran de Noguera Betriu, gerent del Consell Comarcal
Lídia Carbonell Figuerola, secretària
No assisteixen:
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer
Josep Ma Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-serona

1
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810
presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat

Ma José Invernón Modol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella
Josep Abad Fernandez, alcalde l’Ajuntament de Rosselló
Ma Rosa Pujol Esteve, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona
Josep Ma. Beà Llimà, alcalde de l’Ajuntament dels Alamús
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs
Ordre del dia de la convocatòria

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 d’octubre de 2013
2. Moció d’adhesió a la petició de determinades modificacions del codi penal contra
els robatoris
3. Informe/ valoracions sobre la facturació de l’ACA
4. Informe sobre els plans d’ocupació
5. Informes de presidència
6. Precs i Preguntes
Abans de començar la sessió plenària el president recorda que els regidors que
assisteixen a la sessió del consell d’alcaldes per delegació han de portar el decret de
delegació.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 d’octubre de 2013
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 25 d’octubre del 2013
2. Moció d’adhesió a la petició de determinades modificacions del codi penal
contra els robatoris
El president informa de la moció que es debatrà en el proper ple del Consell i que és la
síntesi de tot el que hem anant fent des de l’informe del professor Josep Ma Tamarit, la
reunió que varem tenir a Barcelona amb els diferents grups parlamentaris i la reunió
que varem tenir al Congrés dels Diputats primer amb el grup del PP i després amb la
resta de grups parlamentaris. El que demanem es salvaguardar les propietats del sòl
rústic. Es demana l’adhesió dels ajuntaments que encara no l’han fet. És una
problemàtica que afecta a tot el món rural i que en síntesis demana reforçar les penes
dels robatoris que es produeixen en sòl rústic. Hi ha trenta ajuntaments adherits i hi ha
d’haver més adhesions. Hem de fer un loby prou important perquè el Ministeri de
Justícia pugui incloure al Codi Penal aquesta modificació que demanem.
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Es sotmet a informe favorable del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Segrià
la següent proposta que es sotmetrà a l’aprovació del Ple en la propera sessió
plenària:
ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE DETERMINADES MODIFICACIONS DEL CODI PENAL
CONTRA ELS ROBATORIS.
En ocasió de l’actual tramitació parlamentària del projecte de reforma de la Llei
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i atesa la necessitat de millorar
l’eficàcia de la resposta penal a la situació de delictes contra el patrimoni que ve patint
la societat i especialment l’àmbit rural, s’ha elaborat una proposta amb les següents
modificacions:
Aquestes propostes s’han vingut elaborant conjuntament amb agents de l’àmbit de la
justícia i estan basades principalment en l’informe elaborat pel catedràtic de dret penal
de la Universitat de Lleida, Josep Maria Tamarit Sumalla. Tot i que algunes d’elles ja
han estat recollides en la última versió del projecte de reforma aprovat pel govern
espanyol, es relacionen en la seva totalitat per mantenir la unitat de la proposta i
constatar la seva rellevància.
Primera.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori.
Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o
agreujada) a la que també s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada
comprèn vàries circumstàncies que quan concorren s’entén més mereixedora de
càstig la conducta. Ara se n’afegiria més.
Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant un
vehicle per transportar els objectes sostrets.
Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països europeus
-dret
comparat-. El fet de cometre el delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està
normalment associat a una planificació i preparació del fet, i amb facilitar la comissió
del delicte com el transport dels objectes sostrets i la fugida de l’autor.
Segona.- Augment de penes en les modalitats qualificades.
La modalitat qualificada seria mereixedora d’una pena d’ un a quatre anys de presó –
actualment és d’un a tres anys-. En consonància amb el tractament penal d’aquesta
figura en el dret comparat.
Tercera.- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori.
També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els objectes
siguin productes agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a l’obtenció d’aquests.
S’intenta amb això donar una resposta més concreta a un àmbit especialment castigat
per la delinqüència atenent la seva vulnerabilitat.
Quarta.- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori.
Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada de que el robatori o furt
vagi acompanyat del trencament o inutilització de mecanismes que poden causar greu
perjudici en instal·lacions o explotacions agrícoles o industrials. D’aquesta manera el
Codi Penal donaria una resposta més adequada a aquest delicte complex, i el
castigaria més adequadament que no pas aplicant un delicte de furt i un delicte de
danys separadament.
Cinquena.- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori.
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S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi
correspondria una pena encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en actuar
l’autor o els partícips amb pertinença a una organització o grup criminal dedicada a la
comissió continuada de delictes contra el patrimoni.
Sisena.- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada.
Per a la modalitat hiperqualificada anterior el projecte aprovat pel govern espanyol
preveu una pena d’1 a 4 anys. Com aquest rang ja es proposa per a la modalitat
qualificada, aquí es proposa una pena d’1 a 5 anys.
Setena.- Conversió de la falta de furt a delicte.
Es proposa la eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte sempre.
No només s’obté una resposta penal major, sinó que a més s’obre la porta a facilitar
l’aplicació d’altres mecanismes com són la presó preventiva, el comís, els antecedents
penals...etc.
Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no obstant
preveu la opció d’un delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara que l’objecte
sostret sigui de valor escàs, cas en el qual la pena a imposar seria de multa i no de
presó. Això es fa per salvar un tracte desproporcionat a casos de poca importància
que abans rebien el tracte més adequat de falta.
Vuitena.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació.
El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que prové
d’un delicte contra el patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest últim cas,
tractant-se d’objectes provinents de falta es demana a més, habitualitat. Doncs bé, al
desaparèixer com s’ha dit les faltes de furt, ja no s’exigiria habitualitat. El projecte de
reforma aprovat pel govern presenta un error en aquest sentit, ja que encara s’hi
observa la referència a les faltes, i pel que s’ha dit s’hauria d’eliminar.
En qualssevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el delicte de receptació,
consistent en que els objectes receptats siguin productes agraris o ramaders o els
instruments o mitjans que s’utilitzen per a la seva obtenció.
Novena.- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de receptació.
Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la preveu
d’1 a 3 anys. En dret comparat la previsió de penes és major també aquí.
Desena.- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació.
S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que
també serveixen al delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que
s’entengui modalitat qualificada del delicte de receptació quan concorrin aquestes.
D’aquesta manera es permetria captar també aquelles circumstàncies, essent el més
coherent que es castiguin en tot el circuit delictiu que comprèn la sostracció i posterior
col·locació al mercat.
Onzena.- Una millor regulació del comís
Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per
confiscar aquells vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes patrimonials, de
manera que mentre es tramita el procediment judicial, no es faciliti una previsible
reincidència de l’imputat.
Dotzena.- Aplicació de la prohibició d’aproximar-se a determinats llocs
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Es proposa que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la
prohibició d’aproximar-se a determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga
trajectòria delictiva en l’esfera dels furts i robatoris del sector de metalls, en el sentit de
no poder-se apropar a tota empresa de compra de metalls.
Per tot l’exposat es proposa al Ple de la Corporació aprova l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- El Consell Comarcal del Segrià s’adhereix a la petició d’aquestes
modificacions del Codi Penal per tal de millorar l’eficàcia de la resposta penal als
delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i especialment l’àmbit rural.
Segon.- El Consell Comarcal del Segrià Lleida donarà compte d’aquests acords, al
Ministeri de Justícia del Gobierno d’Espanya, a les meses del Congrés de Diputats i
del Senat, a tots els grups polítics d’ambdues cambres legislatives i a les associacions
municipalistes (ACM, FMC, FEMP).
Informat favorablement per unanimitat.
3. Informe/ valoracions sobre la facturació de l’ACA
El president recorda que en un passat Consell d’Alcaldes es va fer un monogràfic sobre
el tema de l’aigua. El que està acordat per l’any 2013 és irreversible, sobretot pel que fa
referència al 4rt tram. Aquest 4rt tram l’entendríem si les aigües anessin a clavegueram,
com a mesura de reducció del consum d’aigua, però no s’entén quan s’aplica a vivendes
unifamiliars que tenen una petita parcel·la o jardí, que són pròpies del territori. La llei
contempla que si aquesta aigua de reg es trau d’un pou té un preu més barat però si
com passa en molts llocs de la nostra comarca l’aigua prové d’una comunitat de regants
no es contempla aquesta reducció i es paga com si fos aigua de boca. Tot el que hem
anat fent en els nostres municipis per donar compliment a la llei d’urbanisme de fer una
doble xarxa per diferenciar l’aigua de reg de l’aigua de boca no ha servit de res si el preu
del metre cúbic es el mateix. Aquest 4rt tram fa insostenible el rebut de l’aigua; a través
de l’ACM en deixarem constància perquè s’introdueixi el coeficient reductor a l’aigua
tant si és de pou com si prové d’una comunitat de regants. El quart tram l’hem discutit
molt però no ens en sortirem, però l’aigua que no va a clavegueram no ha de tenir el
mateix tracte que la que hi va. Farem la reclamació via ACM.
Es comenta el tema del cànon de la CHE. El president diu que també es va discutir en el
passat Consell d’Alcaldes. Fins l’any 2009 el pagava l’ACA i a partir de l’any 2009 el va
deixar de pagar; ara l’aplicaran a totes les conques de Catalunya; al Segrià tenim un
greuge comparatiu perquè l’hem pagat uns anys abans que la resta del territori. Si
deixem de pagar a la CHE, l’ Estat descomptarà el deute de les transferències als
municipis amb els corresponents interessos.
El Sr. Víctor Falguera comenta que la sentència dictamina que són dos tributs diferents
el cànon d’abocament de l’ACA i el de la CHE.
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Qualsevol industria en sòl rústic o en sòl industrial ha de comptabilitzar l’aigua a preu
industrial que és de 16 cèntims per metre cúbic. L’únic que està exempt de moment és
l’aigua de regar. Pel que fa a l’aigua de granges que es comptabilitzarà per cap d’animal,
de moment hi ha una moratòria.

El Consell d’Alcaldes manifesta el desacord en la manera que l’Agencia Catalana de
l’Aigua comptabilitza els metres cúbics d’aigua gastats sobretot en vivendes
unifamiliars i aïllades pel motiu següent:
El subministrament d’aigua pot provenir de la xarxa d’aigua potable o bé de altres
subministraments ( pous, canals de reg..).La normativa solament preveu bonificacions
quan el subministrament prové de pous i no quan prové de canals de reg, que té la
mateixa imposició que l’aigua provinent de la xarxa potable.
4. Informe sobre els plans d’ocupació
El president comenta que es va parlar en reunió d’alcaldes de fer una reclamació al SOC
perquè hi havia municipis als quals no se’ls havia atribuït personal en el marc dels
programes de col·laboració social i plans d’ocupació. Avui ens plantejaríem no fer
aquesta reclamació perquè la selecció ha estat molt difícil. Finalment ho hem mig
solucionat però si torna ha sortir la convocatòria cada ajuntament s’ho hauria de tramitar.
El Sr. Pasqual Izquierdo proposa fer arribar una queixa del Consell d’Alcaldes al SOC en
el sentit de que per demanar la subvenció et fan presentar una memòria explicant els
requisits de les persones i després t’envien a qualsevol.
Es comenta que els ajuntaments haurien de poder incloure a la llista les persones que
es volen per treballar i que es sap que estan a l’atur.
La conclusió dels plans d’ocupació és que envien gent que no es l’ adient i que no són
els ajuntaments ni el consell comarcal qui ha d’informar al SOC de la gent que venen a
l’entrevista i que renuncien a treballar. Aquesta tasca correspon al SOC que ha de fer el
seguiment.
5. Informes de presidència
El president informa del següent:
Referent a la mancomunitat de Pinyana segurament a finals de gener estarà tot el
subministrament en marxa; queda pendent la canonada de Benavent que crec que la
mancomunitat ha d’assumir i el cost del subministrament a Albatàrrec.La tercera fase
inclourà els dipòsits d’Almenar i Alguaire, la canonada de Benavent i el cobriment del
dipòsit de La Portella.
Va caure una roca molt gran a la canonada de capçalera i no se’n fa càrrec
l’assegurança del propietari de la paret d’on va caure; tampoc se’n fa càrrec la CHE; he
parlat amb la Direcció General d’Administració Local per si es pogués entendre com un
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accident provocat per la climatologia però segurament tampoc subvencionaran
l’arranjament.
Pel que fa al Consorci de Residus s’ha redactat el plec per traure a concurs el servei de
redacció del projecte de la planta de triatge, arranjament de la planta de compostatge i la
vinculació que això té amb el vas de l’abocador ; properament finalitza el termini per
presentar ofertes. El projecte ha d’estar fet durant el mes de febrer o març per poder
renovar el conveni signat amb la Generalitat.
Pel que fa a la recollida el plec tècnic està acabat i s’està treballant el plec administratiu
que ha d’incloure el lucro “cesante” i la gestió de les deixalleries; s’han comprat
contenidors perquè no se’n tenia.
Tenim pendents les aportacions del 2010 i 2011 del fons supramunicipal d’alguns
ajuntaments.
La llei d’acompanyament de pressupostos de la Generalitat preveurà que si es renuncia
a les inversions incloses al PUOS 2011 i 2012, ingressaran el 50% de la subvenció per
despesa ordinària; quan sigui el moment ja us ho proposarem. Renunciarem als bancs i
papereres dels pobles i aquests diners aniran molt bé per la liquiditat del Consell
Comarcal el 2014.
En relació al fons comarcal per l’any 2014 tornem a recuperar el mateix import que
teníem assignat el 2012. Al 2013 s’ha rebaixat entre un 10% i 12%.
Pel que fa al cànon de deposició de residus s’incrementa fins a 15€/tona.
6. Precs i Preguntes
El Sr. Sebastià Ricart pregunta com està funcionant el CAAC, que sembla que està
funcionant molt malament i que s’estan posant entrebancs a algunes entitats que la
voldrien fer funcionar.
El president contesta que els ajuntaments que volen portar-hi un animal abandonat han
d’abonar 600€. El concessionari demana que els pobles paguin 1 euro per habitant; si
aquest fos el cas el mateix ajuntament d’Alcanó podria tenir la concessió administrativa.
La Sra, Alexandra Cuadrat manifesta que està d’acord en pagar un euro per habitant pel
servei del CAAC.
El Sr. Josep Barberà comenta que s’haurien d’estudiar els costos de manteniment que
haurien d’anar a càrrec dels ajuntaments perquè segons la llei els ajuntaments tenim
una responsabilitat en relació als animals abandonats i hem de tenir un lloc per portarlos. A part cada ajuntament hauria de pagar les despeses de l’animal portat.
El Sr. Sebastià Ricart diu que els números s’havien d’haver fet abans; que la instal·lació
del CAAC és la vergonya de la comarca.
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El president proposa enviar una carta als ajuntaments per saber si estan d’acord amb
pagar pel servei del CAAC un tant per habitant.
El Sr. Albert Aldavert diu que és un tema de sensibilització i que la carta ha d’anar
acompanyada d’un estudi econòmic.
No és tant un problema de diners sinó de conscienciació i de sensibilitzar als veïns
envers els animals.
Es comenta que cal fer l’estudi econòmic i que possiblement no serà suficient amb el
pagament d’un euro per habitant.
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
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