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ACTA DEL CONSELL D’ALCALDES DEL CONSELL COMARCAL DE L SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió 
Núm: 5 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 de desembre de 2014 
Horari: de 11.00h a 12.30h  
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Ma Rosa Pujol Esteve, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona 
Josep Ma Beà Llimà, alcalde de l’Ajuntament dels Alamús 
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó 
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs 
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge 
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés  
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret 
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire 
Pasqual 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 
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 
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 
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós (s’absenta abans del punt 1r.) 
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca 
Josep Ramon Mangues, regidor  de  l’Ajuntament de Torrefarrera  
Josep Ramon Branzuela Almacellas , alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre 
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida 
 
Ferran de Noguera Betriu gerent del Consell Comarcal del Segrià   
Lídia Carbonell Figuerola, secretària del Consell Comarcal del Segrià 
Cristian Cimadevilla Magrí, interventor del Consell Comarcal  del Segrià 
 
Excusen l’assistència: 
 
Víctor Falguera Pascual, alcalde de l’Ajuntament d’Albatàrrec  
Manel Català Ros, alcalde de  l’Ajuntament de Benavent de Segrià 
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida 
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-Serona 
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Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses  
Àngel Ros domingo, alcalde de l’Ajuntament de Lleida 
Josep Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles 
Josep Abad Fernandez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló 
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs 
Ma Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de Vilanova de Segrià 
Josep Ma. Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell 
 
Ordre del dia de la convocatòria 
 
Intervenció del Sr. XXX, Cap del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya a 
Lleida i del Sr. XXX Cap de l’Àrea bàsica del Segrià per tractar sobre la problemàtica 
amb els gossos assalvatgits. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 31 d’octubre de 2014 
2. Informe de l’aprovació d’un nou text del conveni de recollida de RSU, fruit de 

l’esmena verbal del ple del Consell del passat 7 de novembre. 
3. Informe del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’Agència Catalana de 

Consum 
4. Informe del conveni a signar entre el Consell Comarcal i el Banc d’Aliments 
5. lnforme del servei del CAAC 
6. Informes de presidència 
7. Precs i Preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president diu que la problemàtica que han provocat aquests darrers dies a la 
comarca els gossos assalvatgits  s’hauria d’intentar solucionar de forma conjunta.  
 
A continuació dóna la paraula als Sr. XXX que diu el següent: 
 
“Abans que res diré que no és un problema nou el dels gossos assalvatgits; hi ha  
alguns ajuntaments que fa  anys que ho viuen; s’ha mediatitzat com heu pogut veure, 
arrel de l’atac a Seròs amb més de 250 caps morts en una  explotació; hem tingut que 
aguantar una pressió molt important no solament del ramader sinó també dels veïns i 
de les entitats que vetllen per la protecció dels animals; a més la llei de protecció dels 
animals aprovada pel Parlament de Catalunya i l’últim decret que es va  aprovar que 
prohibeix sacrificar gossos, ha complicat més encara aquesta problemàtica. Al món 
rural nosaltres fa anys que estem treballant;  l’any passat vam iniciar una campanya 
d’identificació i cens dels animals domèstics als municipis, dirigida als pobles de 
menys de 5.000 habitants. Ahir es va fer una presentació a Barcelona dels resultats 
d’aquesta campanya. A Lleida hi ha municipis que encara no tenen el programa 
ANICOM instal·lat o no el fan servir i cal fer-lo servir perquè aquest programa no 
només va bé pel municipi sinó pels municipis veïns; és important que l’animal estigui 
identificat; és un programa gratuït i fàcil de fer servir. Si aconseguim que la majoria de 
la gent  tingui els animals censats, com a mínim podrem saber quan capturem gossos 
assalvatgits si són o no del vostre municipi; hi ha ajuntaments  que tenen el seu propi 
registre però fora interessant que en tots es fes servir el mateix. A  començament de 
gener tornarem a fer la campanya, comptem amb la col·laboració del Consell 
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Comarcal i de la Diputació; hem fet un tríptic que repartirem als ajuntaments,  
cooperatives.. Al fer difusió de la necessitat de censar els animals, hi haurà demanda 
als ajuntaments per la qual cosa heu d’instal·lar o posar en funcionament  el programa.  
Si no hi ha cap control i es donen casos com el recent,  l’ajuntament pot tenir 
problemes greus; els veterinaris haurien de ser els primers interessats en el cens dels 
animals. La campanya té per objecte prevenir els abandonaments i potenciar la 
tinença responsable d’animals, s’adreça al món rural. 
 
La normativa diu que l’ajuntament és responsable dels animals abandonats a dins del 
poble; a cada poble hi hauria d’haver algun mitjà de captura perquè la llei diu 
clarament que la captura s’ha de fer en viu; l’animal viu s’ha de portar en protectores, 
en centres  i si és mort s’ha de gestionar com un residu especial. Al gos assalvatgit és 
molt difícil capturar-lo en viu i també molt difícil ensenyar-lo perquè després es pugui 
donar en adopció. Hem de diferenciar la caça de la captura dels gossos; la llei no 
permet donar permís a cap col·lectiu per la caça de gossos. Us recordo  també que 
podeu fer ordenances de tinença d’animals. 
 
El president agraeix als agents rurals l’actuació en els darrers casos ocorreguts a  
Seròs i Alcarràs.  
 
L’alcalde de Massalcoreig diu que en els pobles petits no tenen mitjans per fer complir 
les normes. 
  
El Sr. XXX comenta que ara s’iniciarà el control en aquests pobles petits per la 
detecció dels gossos sense xip; s’aixecarà una acta i es donarà deu dies perquè es 
vagi a l’ajuntament a censar l’animal; per això és molt important tindre el programa en 
marxa; l’ajuntament rebrà una còpia de l‘acta individual.  
 
L’alcalde de Serós diu que els gossos vénen majoritàriament de la part de l’Aragó,  fan 
cap a l’eix i tot aquest recorregut per la nacional i fins a Maials, és un terreny propici 
per a que es puguin deixar aquests animals que ja han fet la seva funció, quan ha 
passat la temporada. Vull fer uns comentaris referits al que va a passar a Serós,  a 
més de lamentar la mort de les ovelles de XXX, que es va refent d’aquest ensurt i 
també fer constar el reconeixement cap al director del Departament perquè quan li 
vam demanar ajuda, ràpidament es va posar a treballar i va organitzar tot l’operatiu; 
reconeixement també als agents rurals per la seva eficiència i professionalitat; al 
principi jo mateix us qüestionava però no fèieu més del que se us permet i sé que 
esteu limitats; la major part de la gent que som del món rural, sabem com s’han de 
gestionar aquestes qüestions, conec els comentaris de les protectores i manifesto 
també el meu reconeixement a les societats  de caçadors dels diferents  municipis que 
han col·laborat en tot aquest operatiu per a la captura d’aquests animals. 
 
Es comenta  si es podria prohibir amb caràcter retroactiu que és tingués fins a un 
màxim de nombre de gossos a les cases; es comenta que es podria fer a partir de 
l’‘aprovació d’una l’ordenança, però no amb caràcter retroactiu; no és lògic tindre a la 
vivenda per exemple cinc gossos. Als municipis grans com els del Baix Llobregat ja 
han aprovat normes d’aquest tipus  perquè es trobaven molts “ síndromes de Noé”. 
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Referent als gats es comenta que el principal problema és la gent que els dóna menjar 
i que la problemàtica és més difícil de controlar. 
 
El Sr. XXX diu que tots aquests temes són competència dels ajuntaments; els agents 
rurals podem col·laborar amb campanyes, en casos excepcionals, i amb alguna cosa 
especifica però no podem anar a un poble a matar gats; la gent que en té a casa l’ha 
de censar; ara treballarem més a dins del poble i a les granges que al terme.  
Pe que fa als gossos perillosos han d’estar assegurats. 
 
L’alcaldessa d’ Aitona diu que és un problema de tots els ajuntaments derivat d’una llei 
del Parlament; avui proposaria que un grup d’alcaldes anéssim al Parlament i 
expliquéssim el veritable problema que tenim i retornar aquesta competència; no 
podem permetre tenir una competència i no tenir recursos per finançar-la. Hi ha  
necessitats socials als pobles i haver de destinar diners als gossets i gatets, siguem 
tots realistes, dóna molt que pensar i afegir el cas de les protectores que no les de 
Lleida però les de Barcelona solament parlaven  d’euros;  hauria de sortir un manifest 
dient que ja n’hi ha prou, que als pobles petits pocs problemes tenim amb els animals, 
són els “urbanites” que vénen i deixen el gos; he fet el recull de premsa i hem rebut 
trucades preguntant-nos quin pressupost tenim pels animals i no pregunten a quants 
nens hem d’ajudar perquè es puguin quedar al menjador.  
 
Es comenta si s’ha de cobrar o no per censar els gossos. 
 
Finalment es comenta que degut als atacs dels gossos assalvatgits que han ocorregut 
a la comarca, els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’aquesta problemàtica 
respecte a la qual ha de prevaldre  la col·laboració i el sentit comú.  
 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 31 d’octubre  de 2014 
 
S’ha tramés amb la convocatòria de la present sessió l’acta de la sessió ordinària del 31 
d’octubre que es aprovada per unanimitat. 
 

2. Informe de l’aprovació d’un nou text del conveni  de recollida de RSU, fruit 
de l’esmena verbal del ple del Consell del passat 7  de novembre 

 
El president informa respecte al conveni d’encàrrec del servei de recollida de residus 
que s’han afegit dos punts fruit de les peticions dels grups del PP i del PSC; un fa 
referència a establir un preu al conveni l’altre a la recaptació de la taxa de la recollida 
d’escombraries des del Consell Comarcal. 
 

3. Informe del conveni a signar entre el Consell Co marcal i l’Agència Catalana 
de Consum 

 
El president informa de la signatura del conveni entre el Consell Comarcal i l’Agència 
Catalana de Consum; en base a aquest conveni el Consell Comarcal pot tramitar les 
queixes dels veïns de la comarca en matèria de consum.  
 

4. Informe del conveni a signar entre el Consell Co marcal i el Banc d’Aliments 



 
 

 
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 

presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

5 

 
El president dóna la paraula a la Sra. Neus Ramonet que explica el següent: 
 
En el proper ple es proposarà la signatura d’un conveni entre el Consell Comarcal i el 
Banc dels Aliments. Fins ara els aliments provinents d’Europa  els rebia Creu Roja; el 
Consell Comarcal s’havia d’encarregar d’anar-los a buscar, fer els paquets i distribuir-
los pels municipis; l’any 2013 el cost anual d’aquest servei va ser de 15.000 €; el cost  
durant l’any 2014 es va reduir a 9.000€, fent-se càrrec els ajuntaments d’anar a buscar 
els lots d’aliments. Si s’aprova el conveni que es proposa, els aliments provinents 
d’Europa passaran directament al Banc d’Aliments, que s’encarregarà de fer els 
paquets destinats a cada municipi; hi haurà més estalvi que es podrà destinar a la 
compra de més aliments. Enguany s’han fet tres repartiments: dos d’aliments 
provinents d’Europa que hem complementat amb recursos comarcals, i un tercer amb 
recursos del Consell Comarcal;  està preparat el quart repartiment però el guardem ja 
que fins el mes de  juny, no està previst que arribin els recursos alimentaris europeus.  
El projecte que tenim és establir en el territori deu punts de distribució perquè sigui 
més còmode pels ajuntaments; el primer pas era però fer un conveni  amb el Banc 
d’Aliments. En el proper Consell d’Alcaldes ja us explicaré la idea de com distribuir els 
punts d’emmagatzematge, que han d’abastar  tota una àrea.  
 
El President diu que de moment es continua amb la línia que cada ajuntament es fa 
responsable d’anar-los a buscar. 
 
La Sra. Neus Ramonet diu que ara per ara s’ha de continuar fent així però que s’està 
treballant per poder disposar d’aquests espais de distribució.  
En relació a la revista de la gent gran comenta que en aquesta edició han participat la 
gent gran d’Albatàrrec a la qual agraeix la col·laboració i finalment informa sobre la 
campanya del Departament de Benestar i Família de prevenció del maltractament a la 
gent gran.  
 

5. lnforme del servei del CAAC 
 
El president posposa aquest punt  per la propera sessió del Consell d’Alcaldes.  
 

6. Informes de presidència 
 
El president dóna la paraula al Sr. Ricard Gòdia, informàtic del Consell Comarcal  que 
informa al Consell d’Alcaldes que a partir del proper 15 de gener els proveïdors dels 
ajuntaments  tenen l’obligació de presentar les factures en format electrònic, la qual 
cosa obliga als ajuntaments a tenir una plataforma per poder rebre aquestes factures. 
Hi ha una plataforma de l’Estat i una de l’AOC; gairebé la meitat dels ajuntaments no 
tenen cap sistema implantat; podeu demanar la col·laboració del Consell Comarcal per 
implantar l’E-FACT.  
 
El president informa que a petició del Consell Comarcal del Segrià,  el Leader Segrià 
Noguera  ha incorporat els pobles d’Almenar, Alguaire i Corbins . El Leader Segrià 
Garrigues  s’ha ampliat amb les comarques del Pla d’Urgell i l’Urgell; part de la 
comarca del Segrià no hi entra com són els municipis de Torres de Segre, Soses, 
Sudanell, Montoliu de Lleida, Albatàrrec, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, 
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Alcarrràs, Gimenells i Pla de la Font i Almacelles. No s’entén que aquest pobles no 
puguin formar part d’aquest Leader, ja que en poden formar part  tots els pobles de 
l‘Urgell i el Pla. Inicialment ens van dir que un projecte Leader, solament pot abastar 
100.000 habitants però el Leader del Baix Ebre n’abasta 130.000. Farem una queixa al 
Departament d’Agricultura; s’ha de donar possibilitats a tots els pobles.  
 
 

7. Precs i Preguntes 
 
El Sr. David Massot comenta que sembla ser que les associacions hauran de pagar 
l’impost de societats i no ho troba correcte ja que les associacions en els pobles són 
de voluntaris que fan activitats pel 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 


