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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSEL L COMARCAL DEL SEGRIÀ   

Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2014 
Caràcter:  extraordinari  
Data: 19 de desembre de 2014 
Horari: de les dotze a dos quarts de dues del migdia 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal  
 
Hi assisteixen: 
President  Pau Cabré Roure 
Vicepresidenta primera  Neus Ramonet Sucarrat 
Vicepresident segon  Jaume Revés Esteve 
Conseller portaveu PSC  Pasqual Izquierdo Torres 
Conseller portaveu PP  Josep Maria Palau Llobera 
Consellera portaveu ERC Montserrat Torres Massot 
Conseller portaveu ICV  Pere Agusti Exposito Gilart 
Conseller adjunt PSC  Francesc Torres Arnó 
Conseller/a Comarcal  Benjamí Bosch Torres 
  Jaume Carles Canelles Arque 
  Esperança Casas Diaz 
  Rosa Maria Caselles Mir 
  Miguel Carlos Català Visa 
  Marina Forcada Escarp 
  Francisco Gonzalez Cascon 
  M. José Invernon Modol 
  Josep Ramon Mangues Jaime 
  Montserrat Mayos Charles 
  Ricard Pons Pico 
  Jesus Luis Quiroga Eguillor 
  Emmanuelle Samper Ortiz 
  Juan Sabaté Aresté 
  Mario Urrea Marsal 
   
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Ferran de Noguera i Betriu, gerent 
Cristian Cimadevilla Magri, interventor 
 
No assisteixen:  
Josep Barberà Morreres 
Alexandre Mir Fo 
Joan Busquets Saz 
Manel Català Ros 
Beatriz Obis Aguilar 
Elisa Torrelles Tormo 
Salvador Huguet Besó 
Isidro Mesalles Mayora 
Maria Teresa Vilella Torrelles 
Simeó Abad Moliné 
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Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’expedient de resolució del contracte de serveis de transport escolar  del Lot 24 

a instància del contractista 
2. Aprovació de l’expedient sancionador a  l’empresa UTE VIBASA per incompliment de 

contracte 
3. Aprovació del nou text del conveni de recollida de RSU, fruit de l’esmena verbal del ple del 7 

de novembre  
4. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’Agència Catalana de Consum  
5. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Associació Psicòlegs 

sense fronteres de Catalunya 
6. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Associació del Banc 

d’Aliments  
7. Aprovació de la modificació dels arts 43 del pacte i del conveni del personal funcionari i del 

personal laboral i canvi de denominació del complement 
8. Acord de rectificació d’error a la relació/catàleg de llocs de treball 2015 
9. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic. Promotor Gas natural 
10. Acord d’acceptació de la delegació de competències de l’ajuntament d’Aspa per la prestació 

del servei del CAAC  
11. Acord d’adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera comarcal 2014 
12. Aprovació parcial de l’inventari patrimonial comarcal 
13. Aprovació de la baixa del Consell Comarcal de la FMC 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’expedient de resolució del contra cte de serveis de transport escolar del 
Lot 24 a instància del contractista 
 
Atès que la UTE Hispano Igualadina SL i Vigo Barcelona SA (HISPANO I VIBASA UTE SEGRIÀ)  
ha presentat un escrit de l’11 de novembre pel qual demana la renúncia al servei de transport 
escolar del Lot 24 per “impossibilitat material de realitzar la proposta de combinació presentada a 
vostès en dates passades”, 
 
Vist l’informe de  secretaria del 25 de novembre de 2014,  
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Resoldre el contracte de transport escolar del Lot 24 (Terres de Ponent  Lleida), procedint-
se a la devolució de la garantia. 
 
Segon. El contractista ha de continuar la prestació del servei fins a la formalització d’un nou 
contracte amb un nou adjudicatari. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la UTE Hispano Igualadina SL i Vigo Barcelona SA  (HISPANO 
I VIBASA UTE SEGRIÀ) 
 
2. Aprovació de l’expedient sancionador a l’empresa  UTE VIGASA per incompliment de 
contracte 
 



 
 

Pàgina 3 de 23 

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

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

Vistos els antecedents que consten a l’expedient, 
 
Atès que correspon a l’òrgan de contractació l’establiment de penalitats d’acord amb el plec de 
clàusules administratives que integren els contractes del servei de transport  escolar, 
 
D’acord amb la proposta efectuada per la Comissió d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i 
Ocupació del 12 de desembre de 2014, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Proposar a l’empresa UTE Hispano Igualadina SL i Vigo Barcelona SA (HISPANO I 
VIBASA UTE SEGRIÀ) una multa equivalent al 5% del pressupost  de licitació per incompliment 
reiterat de les instruccions donades pel Consell Comarcal: 
 
Núm. Lot Infracció Proposta sanció 
10 35.A.b)segona 5.931,80 
22 35.A.b)segona 2.712,70 
23 35.A.b)segona 1.242,89 
 
Segon. Atorgar audiència pel termini de deu dies a l’empresa adjudicatària als efectes que al·legui 
el que consideri adient a seu dret.  
 
Tercer. En cas que no se’n presentin es considerà la proposta com a resolució definitiva. 
 
El Consell Comarcal del Segrià té delegades les ccompetències quant a la gestió del servei de 
transport escolar, de menjador escolar i altres prestacions en matèria d’ensenyament mitjançant 
conveni de col·laboració signat amb l’administració de la Generalitat  de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament   
 
Fruit d’aquesta delegació el Consell Comarcal va adjudicar les diferents línees de transprot escolar 
previ procés de licitació mitjançant procediment obert diferents criteris d’adjudicació. 
 
El Lot núm. 23 Escola Cervantes va ser adjudicat a la UTE VIBASA. 
 
En data 16 de desembre els serveis territorials  d’Ensenyament han comunicat al Consell 
Comarcal que a partir del 8 de gener del 2015 s’ha deixat de prestar aquet servei ( solament hi  ha 
tres alumnes). 
 
L’article 28 del plec de clàusules administratives preveu com a causa d’extinció del contracte la 
supressió del transport contractat, 
 
És pel qual que el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Deixar sense efecte l’apartat primer ( proposta d’imposició de penalitats Lot 23) i 
comunicar a l’empresa UTE Hispano Igualadina SL i Vigo Barcelona SA ( HISPANO I VIBASA 
UTE SEGRIÀ), adjudicatària del transport escolar del Lot 23 l’extinció del contracte per supressió 
del servei. 
 
3. Aprovació del nou text del conveni de recollida de RSU, fruit de l’esmena verbal del ple 
del 7 de novembre  
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En sessió plenària del passat 7 de novembre es va proposar l’aprovació del text del conveni a 
signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per la prestació del servei de 
recollida de residus, del qual es va informar en sessió del Consell d’Alcaldes del 31 d’octubre. 
  
El portaveu del grup del PP i el portaveu del grup del PSC van manifestar la necessitat que en el 
text del conveni constés un “preu” per la prestació del servei.   
 
El portaveu del grup del PSC va proposar incloure al text del conveni el que es pogués delegar al 
Consell Comarcal la “facturació “de la taxa d’escombraries. 
 
Ambdues intervencions que tenen el caràcter d’esmenes verbals a la proposta presentada es va 
acordar en la mateixa sessió del 7 de novembre incloure-les al conveni,   
    
Fruit d’aquest acord s’ha procedit a modificar el redactat del pacte quart i a afegir un pacte setè al 
text del conveni per la prestació del servei de recollida de residus, 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
És pel qual i en base al principi de seguretat jurídica el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el document genèric de conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i 
els ajuntaments d’encàrrec de gestió del servei de recollida de residus el text íntegre del qual es 
reprodueix a continuació: 
 
“CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE XXX 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS  
 
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         
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER 
La Llei 7/1985 del 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local estableix en l’article 25.1b) la 
competència dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta competència la gestió dels residus 
urbans i l’article 26.1.b) estableix que els municipis han de prestar en tot cas  la recollida de 
residus i la neteja viària.  
 
SEGON 
L’article 51 del decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la gestió dels residus 
municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i 
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d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols d’acord amb la legislació de règim local.  
L’article 52 del mateix text legal diu en relació al servei de deixalleria que els  municipis de més de 
cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si escau, els consells comarcals i 
l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus han d'establir el servei 
de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels 
residus explicitats en l'annex d'aquesta Llei. 
 
TERCER 
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: 
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. 
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.  
 
QUART 
L’art. 25 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el text refós de la Llei d’ 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. 
 
CINQUÈ 
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.  
 
SISÈ 
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. 
Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord, 
accepten el contingut de les següents clàusules:  
 
P A C T E S  
  
PRIMER 
 L’Ajuntament  de     encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents serveis: 
- La recollida selectiva de paper-cartró, de vidre i d’envasos, recollida de residus sòlids urbans, 

fracció orgànica de residus municipals i fracció vegetal i el seu transport a una planta 
gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzat. 

- El servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes. 
- Servei de recollida de voluminosos 

 
SEGON 
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El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis  mitjançant 
empreses externes i/o gestió directa incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests 
serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya i ingressos dels 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 l’ingrés  de dret públic que correspongui per al finançament del servei que 
aprovarà el Ple del Consell Comarcal previ informe del Consell d’Alcaldes.  El preu màxim serà de 
25,32€ /habitant/any ( preu que prové dels 23€/habitant/any més el 10% d’IVA que actualment 
s’està aplicant) i es fixarà el definitiu en funció del nombre de municipis/nombre d’habitants  que 
encomanin la prestació del servei definit al pacte primer al Consell Comarcal. 
 
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 de cada municipi.    
 
SISÈ 
La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix acte, abasta 
la potestat d’organització del servei. 
 
SETÈ 
Amb la signatura d’aquest conveni l’ajuntament de XXX manifesta al Consell Comarcal la voluntat 
de delegar a l’ens comarcal la gestió i recaptació en voluntària de la taxa de recollida 
d’escombraries. 
 
VUITÈ 
Aquest conveni té una vigència de 12 anys   
 
NOVÈ 
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. 
 
DESÈ  
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.”  
      
Segon. Publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer. Facultar el president per la signatura dels convenis específics entre el Consell Comarcal i 
els ajuntaments interessats en la prestació del servei. 
 
Quart. Trametre còpia d’aquest acord i del conveni a la Direcció General d’Administració Local. 
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Cinquè. Fer constar que el preu de  25,32€ /habitant/any (preu que prové dels 23€/habitant/any 
més el 10% d’IVA que actualment s’està aplicant) no correspon als 12 anys de vigència del 
conveni, sinó que aquest estarà supeditat a les revisions que s’acordin.  
 
Sisè. Comunicar aquest acord als ajuntaments.  
 
4. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’Agència Catalana de 
Consum 
 
Atès que l’article 25.1.c)  del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre que aprova el text refós 
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya estableix que correspon a la comarca l’exercici de 
les competències que li deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat,  
 
Atès que els articles 150 del  Decret 2/2003, del 28 d’abril que aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i l’article  303 del Decret 179/1995 de 13 de juny   que 
aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveuen que les administracions 
públiques puguin establir mitjançant convenis una relació de cooperació per la prestació de serveis 
públics, 
 
Atès que l’article 10 de la Llei 26/2010 del 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que l’encàrrec de funcions d’una administració a 
una altra s’ha de realitzar mitjançant la formalització d’un conveni, 
 
Vist el contingut del conveni a signar entre l’Agencia Catalana de Consum de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Segrià per a la realització d’actuacions en matèria de consum, 
que comprèn 
 
a) Atenció al públic en una oficina presencial que ha de disposar d’un rètol que identifiqui de 

forma clara l’oficina d’informació a les persones consumidores.  

b) Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d’exercir-los. 

c) Recepció i  tramitació d’acord amb la normativa d’aplicació, de les queixes, consultes i 
denúncies presentades per les persones consumidores i resolució de les que li pertoquen com 
a servei públic de consum o, en un altre cas les ha de remetre als òrgans competents. 

d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n derivin. 

e) En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, donar trasllat de la 
sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a les seccions territorials de consum 
de l’Agència Catalana del Consum que corresponguin. 

f) Actuar com a secretari dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre del seu àmbit 
territorial. 

 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Acceptar l’encàrrec de gestió efectuat per l’Agencia Catalana de Consum de la Generalitat 
de Catalunya al Consell Comarcal del Segrià per a la realització d’actuacions en matèria de 
consum que es transcriu a continuació: 
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R  E  U  N  I  T  S  
 
D'una part, el senyor Alfons Conesa i Badiella, director de l’Agència Catalana del Consum, 
organisme adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, segons 
nomenament efectuat mitjançant el Decret 288/2011, d’1 de març (DOGC 5830, de 3 de març), en 
virtut de les competències de representació atribuïdes a l’article 9.1 de la Llei 9/2004, de 24 de 
desembre, de creació de l’organisme autònom administratiu . 
 
I de l'altra, el senyor Sr.           , president del Consell Comarcal del Segrià, al qual representa 
segons nomenament de data          ,  en ús de les competències que té atribuïdes per l’Acord del 
Ple del Consell de data          i per l’article 13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 

M  A  N   I  F  E  S  T  E  N 
 
Primer.- Que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de defensa dels 
consumidors i dels usuaris, de conformitat amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia i, d’acord amb 
l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del Consum és l’organisme 
autònom administratiu que té assignades totes les competències que corresponen a la Generalitat 
de Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 
 
Segon.-  Que, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació i amb 
l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, l’Agència 
Catalana del Consum té, entre altres, les funcions de: 

- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la millora 
dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris. 

- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de consum, 
potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en el que sigui 
necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure convenis per compartir la 
dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al compliment de llurs finalitats. 
 

Tercer.- Que d'acord amb els articles 25 c) i 36.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,  
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la 
Comarca, entre d’altres, l’exercici de les competències que li delegui o li encarregui de gestionar 
l’Administració de la Generalitat respectant el principi de lleialtat institucional. 
 
Quart.-  Que un dels objectius de la Llei 22/2010, de 22 de juliol, del Codi de consum de Catalunya 
és que les persones consumidores gaudeixin, com a mínim, d’accés a un servi públic de consum 
en la seva comarca. 
 
Cinquè.- Que l’Agència Catalana del Consum i el Consell Comarcal del Segrià tenen interès en 
impulsar i participar en els mecanismes legalment establerts per a la informació de les persones 
consumidores i la resolució de conflictes en matèria de consum . 
 
Sisè.- Que en virtut dels articles 10 i 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les 
entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats púbiques de la 
mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia, o quan no es tinguin els 
mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 



 
 

Pàgina 9 de 23 

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

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

Setè.- Que el punt 5 de l’article 10 de la Llei 26/2010, d’aplicació al conjunt d’administracions  
públiques de Catalunya, estableix que si l’òrgan, organisme o entitat pública que rep l’encàrrec no 
pertany a la mateixa administració que el fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni, i 
en defineix la forma i el contingut. Aquesta previsió no resulta incompatible amb la normativa de 
règim local. 

En aquest cas, tenint en compte l’obligació legal d’implantar un servei públic de consum en cada 
comarca i l’assignació de competències que en matèria de consum corresponen a l’Agència 
Catalana del Consum i atès que cal implantar en la comarca una gestió de determinades activitats 
relacionades amb el consum i en benefici de les persones consumidores es considera que 
aquesta serà més eficaç amb el concurs del Consell Comarcal, en tant que entitat local de 
caràcter territorial més propera agrupadora de municipis contigus i dotada d’equipament suficient a 
l’efecte. 
 

Per tot això, ambdues parts acorden formalitzar un conveni d’encàrrec de gestió per a la 
realització de diverses actuacions en matèria de consum en base a les següents, 

C  L  À  U  S  U  L  E  S 
 
Primera.-  
1. Aquest conveni té per objecte la regulació de l’encàrrec de gestió que fa l’Agència Catalana del 
Consum al Consell Comarcal del Segrià per a la realització d’actuacions definides en matèria de 
consum a la comarca i concretar-ne el procediment, les tasques i els mitjans per a l’exercici de les 
funcions encomanades així com el finançament corresponent a l’activitat encarregada. 
2. L’activitat s’ha de portar a terme dintre de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal 
sense duplicitats i sense l’execució simultània dels mateixos serveis o activitats encarregats per 
altri. 
3. D’altra banda, el Consell Comarcal ha verificat que l’exercici de l’activitat encarregada no posa 
en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la seva hisenda. 
 
Segona.- 
1. Aquest Conveni d’encàrrec de gestió comprèn l’atenció dels ciutadans i ciutadanes domiciliats 
en els diversos municipis que integren la comarca, en les següents activitats en matèria de 
defensa de les persones consumidores: 
a) Atenció al públic en una oficina presencial que ha de disposar d’un rètol que identifiqui de 

forma clara l’oficina d’informació a les persones consumidores.  
b) Informació a les persones consumidores sobre els seus drets i la forma d’exercir-los. 
c) Recepció i  tramitació d’acord amb la normativa d’aplicació, de les queixes, consultes i 

denúncies presentades per les persones consumidores i resolució de les que li pertoquen com 
a servei públic de consum o, en un altre cas les ha de remetre als òrgans competents. 

d) Tramitació de les reclamacions presentades portant a terme les mediacions que se'n derivin. 
e) En el cas que la mediació no fos possible i s'opti per l'arbitratge de consum, donar trasllat de la 

sol·licitud a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o a les seccions territorials de consum 
de l’Agència Catalana del Consum que corresponguin. 

f) Actuar com a secretari dels Tribunals Arbitrals quan es constitueixin dintre del seu àmbit 
territorial. 

2. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici per la qual cosa s’ha de desenvolupar d’acord amb les normes vigents 
en matèria de consum i amb els actes, les instruccions i les resolucions aprovades per l’entitat 
encarregant.  
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3. La gestió de l’encàrrec es portarà a terme de forma directa pel Consell Comarcal, qualsevol 
decisió o incidència relacionada amb aquest sistema de gestió s’ha de comunicar a l’Agència 
Catalana del Consum abans de la seva aplicació i amb antel·lació suficient per a la seva valoració. 
 
Tercera.- 
1. El Consell Comarcal disposarà del personal propi que s’especifica a l’annex I d’aquest conveni 
per dur a terme les tasques indicades en la clàusula anterior. Aquestes tasques es 
desenvoluparan en coordinació amb la secció territorial de consum de l’Agència Catalana del  
Consum de la seva demarcació i dels serveis centrals de Agència Catalana del Consum, d'on 
rebrà les instruccions i els protocols necessaris i també el suport formatiu i informàtic i 
l'assessorament legal que siguin necessaris.  
A l’hora de seleccionar aquest personal es valorarà l’experiència i coneixements en l’àmbit del 
consum i caldrà el vistiplau de l’Agència Catalana del Consum a la seva contractació. 
2. L’Agència Catalana del Consum a través dels seus serveis centrals o de les seccions territorials 
de consum convocarà a reunions periòdiques als tècnics comarcals, per tal d’avaluar i fer un 
seguiment de les tasques i unificar i coordinar criteris d'actuació. 
 
Quarta.- 
El Consell Comarcal ha de posar a disposició del personal que desenvolupa les tasques objecte 
d’aquest conveni l'espai i els mitjans necessaris per tal que pugui desenvolupar les tasques 
encarregades. El Consell Comarcal també disposarà d'un espai adient preparat per a la celebració 
de les sessions del tribunal arbitral. 
 
Cinquena.-  
Quan les seccions territorials de consum de l’Agència Catalana del Consum  o la Junta Arbitral de 
Consum de Catalunya rebin una petició d'arbitratge tramesa des d'un Consell Comarcal, han de 
seguir els tràmits establerts fins a la constitució del col·legi arbitral, el qual es reunirà en la seu del 
Consell Comarcal, o a l’espai que aquest determini, per celebrar-hi les audiències necessàries. El 
president i el secretari del tribunal arbitral seran nomenats per l’Agència Catalana del Consum. 
 
Sisena.- 
1. El Consell Comarcal del Segrià ha de tramitar els expedients de consum que derivin de les 
tasques encomanades, mitjançant l’aplicatiu informàtic SIC (Sistema d’informació de Consum) i 
d’acord amb les instruccions de l’Agència Catalana del Consum, per tal que es pugui fer la 
valoració de l’efectivitat de l’encàrrec de gestió d’acord amb els barems establerts a l’annex II.  
2. Els barems d’actuacions es revisaran cada any i han de servir per determinar el 
dimensionament de la comarca i la quantia de la dotació o finançament del conveni per a l’any 
següent. 
3. L’Agència Catalana del Consum farà arribar al consell comarcal un informe de les activitats 
realitzades durant els sis primers mesos de l’any on es recolliran els indicadors necessaris perquè 
pugui fer el seguiment de les tasques encomanades. 
 
Setena.- 
1. L’obtenció, cessió i conservació de dades personals derivades de l’exercici de les funcions 
encomanades resta subjecta al previst a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i a les seves normes de desenvolupament sens perjudici de l’aplicació 
de la legislació sobre gestió i preservació de la documentació administrativa. 
2. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’aplicació del conveni de tenir caràcter confidencial no podrà ser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport ni, per tant,  se’n podrà fer un tractament o edició informàtica, ni 
transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució. 
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3. Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva 
conservació, o a d’altres persones.  
 
Vuitena.- 
1. Per fer front al finançament dels costos derivats d’aquest conveni d’encàrrec de gestió l’Agència 
Catalana del Consum farà una aportació màxima al Consell Comarcal, per a l’any 2014, de 
19.423,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 6170.460.0001.00/4610. 
2. L’import derivat del finançament de costos derivats de l’encàrrec de gestió s’ha d’abonar 
mitjançant transferència al Consell Comarcal en un compte bancari autoritzat i degudament 
certificat per la seva Intervenció de fons. La transferència s’ha de fer un cop signat el conveni o les 
seves addendes. 
3. El càlcul del finançament de l’activitat encarregada és farà tenint en compte el previst a la 
clàusula sisena i el nivell d’eficàcia, eficiència i efectivitat en el desenvolupament de l’encàrrec de 
gestió. 
 
Novena.-  
1. El Consell Comarcal del Segrià ha de justificar la totalitat de la despesa efectuada en exercici 
de l’activitat encarregada, abans del 31 de gener de 2015, mitjançant: 

� Un certificat original de costos subscrit per l’Interventor/a del consell comarcal que 
haurà d’incloure les despeses corresponents a les activitats encomanades d’acord amb 
el conveni signat. 

� Una relació detallada del personal del consell comarcal (nom, NIF i categoria) que ha 
portat a terme les tasques de consum amb informació de l’horari dedicat a l’activitat. 

� Una memòria anual amb el detall de les actuacions realitzades que haurà de contenir 
les dades especificades a l’annex II. 

2. L’Agència Catalana del Consum ha de comprovar la justificació presentada pel  Consell 
Comarcal pel que fa a la despesa i a les tasques efectivament realitzades. 
3. En cas que la quantitat de la despesa justificada per l’activitat desenvolupada sigui inferior a 
l’aportació prevista a la clàusula vuitena, la diferència s’aplicarà com a reducció al conveni o 
addenda de l’exercici següent. A manca d’aquest, les parts de mutu acord establiran el 
procediment de devolució més àgil i oportú. 
 
Desena.-  
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest acord, la Generalitat de Catalunya 
ha de compensar al Consell Comarcal amb l’import previst a la clàusula segona anterior i aquesta 
s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest  establerts. Així 
mateix, el Consell Comarcal ha de  justificar l’actuació efectuada tenint en compte en relació amb la 
forma, terminis i condicions allò que s’estableix a la clàusula tercera  i ha de trametre a la Generalitat 
de la Catalunya juntament amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant 
l’abonament de l’import corresponent. 
Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en els 
termes previstos en aquest acord, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi 
efectuat el pagament, el Consell Comarcal ha de requerir la Generalitat de Catalunya per tal que ho 
faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà 
comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya comunica al Consell 
Comarcal la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’ esmenar o rectificar 
l’error. Rebuda la nova documentació, la Generalitat en el termini de dos mesos ha de notificar la 
seva conformitat o disconformitat i si és conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la 
notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi 
efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf anterior, 
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el Consell Comarcal podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò 
previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985. 
La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels 
pagaments, prèvia comunicació motivada al Consell Comarcal sense que, en cap cas, el període 
total de pagament pugui excedir del doble del darrer període mig de termini a proveïdors, que 
correspongui a l’àmbit “resta”, inclòs en el quadre, que d’acord amb la normativa vigent, publica la 
Generalitat de Catalunya en el seu Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute comercial 
i termini mitjà de pagament del sector públic administratiu.”  
 
Onzena.- 
El Consell Comarcal del Segrià també resta obligat a facilitar tota la informació que li sigui 
requerida per la Intervenció General, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control i 
fiscalització competents. 
 
Dotzena.- 
El conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2014 si bé pot ser objecte de pròrroga anual que 
al comportar despesa econòmica haurà de ser expressa mitjançant la signatura d’una addenda de 
modificació del conveni i els annexos afectats on s’han d’informar les dades i el detall del 
finançament  i, en el seu cas, les modificacions i adaptacions del conveni principal que es portin a 
terme. 

Tretzena.- 
El conveni s’extingeix per la finalització del període de vigència sense pròrroga i per les següents 
causes: 
- Pel mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
- Per revocació de l’Agència Catalana del consum davant qualsevol incompliment greu de les 

obligacions assumides per part del Consell Comarcal. La revocació es realitzarà mitjançant 
resolució motivada atorgant prèviament tràmit d’audiència al Consell Comarcal. 

- Per renúncia del Consell Comarcal davant qualsevol incompliment greu de les obligacions 
assumides per l’Agència Catalana del Consum. La renúncia exigirà prèviament tràmit 
d’audiència a l’Agència Catalana del Consum. 

- Per dissolució o extinció de qualsevulla de les parts signatàries que faci inviable el 
manteniment de l’encàrrec de gestió. 

- Per qualsevol altres causes previstes legalment. 

Catorzena.- 
1. El conveni té naturalesa administrativa, respon al principi de col·laboració entre administracions 
i al compliment d’obligacions legals específiques i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic.  
 
2. Les discrepàncies sorgides sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la 
resolució i els efectes que puguin derivar-se de l’aplicació del present Conveni, s’han de 
solucionar per acord de les parts observant els principis reguladors de l’actuació administrativa 
previstos a l’article 31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya que siguin d’aplicació.  
3. Les parts constitueixen una Comissió de Seguiment i Control integrada per un màxim de dos 
representants de cada part per tal de resoldre els conflictes interpretatius i aplicatius de forma 
democràtica i deixant constància dels acords presos en Acta. Aquesta comissió es reunirà sempre 
que ho sol·licitin les parts, i també serà la responsable d’acordar la forma de finalitzar les 
actuacions en curs en cas d’extinció anticipada. 
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4. En darrera instància, les qüestions litigioses que sorgeixin de la interpretació o l’execució 
d’aquest encàrrec seran del coneixement i la competència dels òrgans de la jurisdicció 
contenciosa  administrativa. 
 
Quinzena.-  
Aquest conveni d’encàrrec de gestió deixa sense efecte qualsevol altre conveni de col·laboració 
subscrit amb anterioritat entre les parts en matèria de coordinació d’actuacions en matèria de 
consum. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat amb aquest encàrrec de gestió, ambdues parts 
signen el conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 
 
Sr. Alfons Conesa i Badiella             Il·lm. Sr.  
Director de l’Agència Catalana          President del Consell 
del Consum                                                              Comarcal del Segrià 
 
Segon. Facultar el President per a que procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Publicar el text del conveni al BOP de Lleida. 
 
Quart. Trametre aquesta acord i el conveni a la Direcció general d’Administració Local. 
 
5. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Associació 
Psicòlegs sense fronteres de Catalunya 
 
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials  preveu la participació i implicació ciutadanes en 
el sistema de serveis socials en els seus diferents nivells,  el central els locals i els dels centres 
així com les relacions amb les entitats voluntàries per tal que respectant llurs elements essencials 
com l’autonomia,  la independència i l’esperit crític es trobin formules de col·laboració amb les 
administracions  publiques aprofitant  l’acció voluntària supervisada per personal professional 
qualificat però clarament deslligada del treball del personal professional  
 
Atès que el conveni és un dels instruments previstos de col·laboració entre l’administració i les 
entitats sense ànim de lucre, 
 
Atès que Psicòlegs sense Fronteres de Catalunya (PSFC) dur a terme actuacions vers persones 
es situació de risc o exclusió social i que és d’interès comú entre ambdues institucions ( el Consell 
Comarcal i PSFC) col·laborar per facilitar eines de psicoteràpia a persones en aquesta situació,  
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i Psicòlegs 
sense fronteres de Catalunya (PSFC) que es transcriu a continuació: 
 
 “D’una banda el XXX i d’acord amb les atribucions que tenen conferides.  
 
I d’altra Esther García Montes, presidenta de Psicòlegs Sense Fronteres, en el seu nom i 
representació i d’acord amb les atribucions que te conferides.  
 



 
 

Pàgina 14 de 23 

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

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

CONSIDERANT 
 
Que la Associació  Psicòlegs Sense Fronteres Catalunya te entre les seves línies d’actuació la 
sensibilització i l’atenció a les persones mes vulnerables de la societat a través de projectes 
d’intervenció comunitària com el servei d’atenció psicològica i als Grups d’Ajuda Psicosocial, 
contemplant la col·laboració amb altres entitats amb objectius similars, adreçats a grups o 
persones en risc d’exclusió social.  
 
Que el Consell Comarcal del Segrià dins de la gestió dels serveis socials d’atenció primària i amb 
l‘objectiu de donar eines de psicoteràpia a determinades persones en situació de vulnerabilitat o 
en risc d’exclusió social, valora positivament la necessitat de crear  sinèrgies de treball i enfortir el 
treball conjunt amb altres entitats. 
 
Que ambdues organitzacions tenen com a finalitat desenvolupar diferents projectes que fomentin 
la convivència i la solidaritat a l’entorn per obtenir millor qualitat de vida per a les persones 
 
EXPOSEN 
 
Que en funció dels seus objectius ambdues entitats han de desenvolupar un paper d’importància 
en el suport i ajuda psicosocial adreçada a les persones objectes d’aquest conveni. 
 
Que l’intercanvi d’experiències, coneixements i suport que pot oferir Psicòlegs Sense Fronteres 
Catalunya al projecte de “Servei d’Atenció Psicològica, donem eines”  resulta d’interès per les 
dues organitzacions. 
 
Que aquest interès mutu fa aconsellable que Psicòlegs Sense Fronteres Catalunya i el Consell 
Comarcal del Segrià, com a dues organitzacions amb objectius coincidents explicitin la seva 
col·laboració de manera que puguin realitzar activitats conjuntes o complementàries.  
 
Per tot decideixen concertar un conveni de col·laboració de manera que  
 
ACORDEN 
 
Primer: Que de conformitat a tot l’ anteriorment exposat coincideixen a celebrar  el següent 
conveni de col·laboració conjunta , a fi de formalitzar els seus vincles per desenvolupar un treball 
complementari en el marc del Projecte anomenat “Servei d’atenció psicològica, donem eines.” 
 
Segon: Es desenvoluparan les següents accions concretes de col·laboració:  

- Per part de els professionals dels serveis socials d’atenció primària  es farà la detecció 
d’usuaris per derivar a Psicòlegs sense Fronteres i facilitarà als psicòlegs assignats de 
PSFC la logística necessària e instal·lacions adequades per fer l’acompanyament 
psicològic. 

- Per part de Psicòlegs Sense Fronteres es farà primeres entrevistes als usuaris per 
analitzar el perfil, detectar la necessitat psicològica, i compliment de criteris establerts per 
fer l’acompanyament psicològic individual o grupal. A continuació PSFC assignarà el/la 
psicòleg/oga col·legiat/ada per portar el cas o grup. 

- Les dues organitzacions de manera compartida realitzaran la coordinació, conducció, 
seguiment i avaluació conjunta. 

 
Tercer: Ambdues organitzacions manifesten la seva voluntat de recolzar-se mútuament amb 
objecte d’enfortir les capacitats i l’autonomia de les persones objectes del projecte.  
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Quart: La coordinació per la materialització del present conveni anirà a càrrec de la persona o 
persones designades per cada entitat respectivament. 
 
Cinquè: És voluntat de les parts, deixar exprés testimoni que el present conveni només te per 
objecte facilitar i enriquir les tasques pròpies dels que compareixen, recolzats en principis de bona 
fe, cooperació, solidaritat i complementarietat, mantenint-se per tant la més absoluta 
independència i respecte mutu a l’autonomia d’ambdues entitats 
 
Sisè: Que en el cas de tenir subvenció la entitat  en la qual s’ha fet  acompanyament psicològic 
aquesta podrà atorgar la subvenció que consideri oportuna a Psicòlegs Sense Fronteres,  sense 
que aquesta suposi cap consolidació ni dret. 
 
Setè. Que PSFC  es compromet al compliment de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i  adoptarà les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu 
que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tingui accés per mitjà 
d’aquest conveni de col·laboració.  
 
Vuitè. El present conveni tindrà una vigència de dos anys prorrogables . No obstant, qualsevol de 
les parts podrà posar-hi fi anticipadament indicant les raons que ho motiven en el moment en que 
ho considerin oportú i comunicant-ho amb una antelació de dos mesos a l’altra part. 
 
El present conveni es signa en dos  exemplars 
    
Segon. Facultar el President per a que procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la província de Lleida 
 
Quart. Trametre aquest acord i el conveni a la Direcció General d’Administració Local. 
 
6. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Associació del 
Banc d’Aliments  
 
Atès que els serveis socials  bàsics del Consell Comarca del Segrià porten a terme el programa 
d’aliments, 
 
Atès que el conveni és un dels instruments previstos de col·laboració entre l’administració i les 
entitats sense ànim de lucre, i que l’Associació del Banc d’Aliments i el  Consell Comarcal tenen 
interès en treballar conjuntament, 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i 
l’Associació Banc d’Aliments  que es transcriu a continuació: 
 
“D’una banda el XXX i d’acord amb les atribucions que tenen conferides.  
 
I d’altra XXX, presiden/ta de l’Associació del Banc d’Aliments de Lleida,i en el seu nom i 
representació i d’acord amb les atribucions que te conferides.  
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EXPOSEN 
 

Que la Associació  del Banc d’Aliments té com a objecte social fonamental participar en les 
tasques de lluita contra la fam. 
 
Que el Consell Comarcal del Segrià presta als municipis de la comarca (exceptuant Lleida ciutat) 
els serveis socials d’atenció primària i en aquest àmbit gestiona el programa d’aliments provinents 
de la Unió Europea, de donacions d’empreses  i/o particulars  i provinents de la compra des dels 
propis serveis socials comarcals, aliments  adreçats a les persones amb manca de recursos 
econòmics per fer front a les necessitats bàsiques. 
 
Que el Consell Comarcal del Segrià , donada la situació de necessitat social actual, i no disposant 
d’un espai adequat per a dipositar els aliments.  
 
Que ambdues organitzacions tenen la voluntat de gestionar conjuntament el programa d’aliments. 
 
PACTEN 
 
Primer: El Banc d’Aliments cedeix al Consell Comarcal del Segrià l’ús d’un espai ubicat al carrer 
de l’Enginyer Pau Agustí, parcel·la 303.B nau 2Adel polígon Industrial  el Segre  de Lleida  que 
serveixi de magatzem per dipositar els aliments gestionats pel Consell Comarcal i es compromet 
en col·laborar en la realització de la logística per fer la corresponent distribució i lliurament a les 
persones representants dels ajuntaments que vagin a recollir-los i del control dels estocs. 
 
Segon. La recollida d’aliments es farà habitualment en funció dels estocs i de la demanda del 
territori.  
 
Tercer. El Consell Comarcal del Segrià comunicarà al Banc d’Aliments amb antelació suficient el 
nombre de paquets necessaris i el nom de l’ajuntament destinatari.  
 
Quart. Els aliments del programa d’aliments del Consell Comarcal  van directament adreçats als 
ajuntaments, essent aquests els responsables de distribuir-los entre les persones residents al 
municipi en situació de vulnerabilitat social segons criteris prèviament fixats pels serveis socials 
comarcals. 
 
Cinquè. Ambdues parts es comprometen a reunir-se periòdicament per a fer el seguiment del 
servei. 
 
Sisè. Que l’Associació Banc d’Aliments es compromet al compliment de la Llei orgànica 15/1999 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i  adoptarà les mesures de 
caràcter tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal a les 
quals tingui accés per mitjà d’aquest conveni de col·laboració.  
 
Setè El present conveni tindrà una vigència de cinc anys prorrogables per dos anys més . No 
obstant, qualsevol de les parts podrà posar-hi fi anticipadament indicant les raons que ho motiven 
en el moment en que ho considerin oportú i comunicant-ho amb una antelació de dos mesos a 
l’altra part. 
 
El present conveni es signa en dos  exemplars “ 
       
Segon. Facultar el President per a que procedeixi a la seva signatura. 
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Tercer. Publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la província de Lleida 
 
Quart. Trametre aquest acord i el conveni a la Direcció General d’Administració Local. 
 
La Sra. Neus Ramonet explica que fins ara els aliments provinents de la Unió Europea els 
gestionava Creu Roja; aquesta entitat feia la recepció i l’empresa  CAGEBEL feia els paquets i els 
repartia als ajuntaments. Com sabeu es va optar perquè els ajuntaments vinguessin a buscar els 
paquets. Amb aquest conveni el Banc d’Aliments farà els paquets i tindrem un espai per guardar-
los; ens estalviarem més diners.   
 
La Sra. Ma José Invernón diu que a tots els municipis hi ha gent que necessiten els aliments però 
demana que des dels  serveis socials comarcals es tingui més cura, encara que crec que ja se’n té 
perquè tots sabem que als nostres  municipis hi ha famílies que estant rebent aliments que al cap 
de quatre dies trobem a les “basures.” Hi ha gent que reben aliments i estant treballant. Demano 
que el  repartiment  es revisi o es comenti  amb els alcaldes, que es parli sobre qui pot rebre 
aliments i qui no en pot rebre, que estès més consensuat amb l’ajuntament perquè és  molt trist 
que hi ha gent que realment ho necessita i altres que ho fan malbé.   
 
La Sra. Neus Ramonet comenta en  defensa dels professionals, que aquests s’han de basar en la 
documentació que aporten els usuaris per donar o no aliments; si no es fes d’aquesta manera es 
podrien tenir problemes; La proposta a futur, perquè primer hem d’establir les bases de com fem la 
distribució en el territori, és que en cada ajuntament hi hagi una persona responsable, de tal 
manera que els treballadors socials es puguin posar en contacte amb aquesta persona 
regularment, per saber la situació dels usuaris que reben els aliments. Tots sabem que hi ha gent 
que en fa mal ús però quan es fa la petició i es compleixen els requisits que s’estableixen 
legalment se’ls ha de donar aliments. D’entrada no es pot actuar pel que es digui o pel que es 
vegi. Hem de ser eficients amb els pocs recursos que tenim però primer  hem d’establir  una xarxa 
de distribució d’aliments a tota la comarca; la signatura del conveni amb el Banc dels Aliments és 
el primer pas. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que li sembla molt bé el que s’està explicant, però a l’ajuntament 
d’Almenar ja s’està fent; he hagut de parlar amb la treballadora social perquè ara,  els aliments es 
reparteixen al local social i hi ha hagut molt rebombori, els veïns veuen a qui es dóna aliments;  les 
treballadores socials tenen ordre expressa meva de que m’informin a qui es fa el repartiment. Els 
treballadors socials no són sempre al municipi i s’han de cenyir a les normes del Departament de 
Benestar;  ho entenc però igual que es va dir de fer un manifest en relació a la Llei de protecció 
dels animals,  també s’han de canviar les lleis de benestar social. Vivim en un país en el què no hi 
ha diners, amb deutes als ajuntaments i el que s’ha de fer és canviar les lleis; tothom sap que hi 
ha professionals de l’atur, professionals dels serveis socials, és qüestió de canviar la normativa i 
que consti,  que l’ajuntament d’Almenar permet  pagar el subministrament  elèctric a terminis; 
però,  per exemple,  els pares dels nens que tenen els llibres pagats per l’ajuntament, a canvi fan 
un treball social equivalent al cost dels llibres.  
 
El Sr. Josep Ma Palau diu que entén la logística dels aliments, que és un estalvi de diners però 
manifesta estar completament d’acord amb el Sr. Pasqual Izquierdo;  als pobles hi ha casos 
flagrants, “que fan molt que dir·” i  crec que és una manca de comunicació entre l’assistent social i 
l’alcalde,  o la persona que vulguem,  la més imparcial  possible, per a que pugui donar informació 
del que està passant. 
 
La Sra. Neus Ramonet diu que la voluntat és millorar el funcionament;  estem rebent els aliments 
dels altres Consells Comarcals que no en fan repartiment.  
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El Sr. Josep Ma Palau reitera que la logística la troba correcta però que s’ha de fer un pas més,  
que cal comunicació. 
  
El President diu que vistes totes  les intervencions podem concloure que hi ha d’haver més 
comunicació entre els treballadors socials i els municipis. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que els treballadors socials fan el que han de fer, el que cal és canviar 
les normes. 
 
La Sra. Neus Ramonet demana que s’assigni una persona de cada ajuntament que faci d’enllaç; 
també s’haurà de redactar un document que desestimi una petició d’aliments  argumentat que 
l’ajuntament constata que no és necessari tramitar aquesta petició.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que estem una altra vegada amb el mateix; no és just que l’alcalde ho 
hagi de decidir tot, són les normes les que cal canviar. 
  
El President diu que molts Consells Comarcals  retornen el menjar perquè és difícil repartir-lo. 
 
Recentment ens ha passat que al Departament d’Ensenyament li han sobrat diners dels ajuts de 
menjador i ara ens diu que tots aquests nens que es van puntuar amb deu,  com sobren diners, 
els hi  posem 25 perquè tinguin el 100% de l’ajut. Això significa  una modificació substancial de les 
nostres bases i no ho podem fer. Al final hi ha hagut d’haver un document de la Paeria, dels seus 
serveis socials, que justifica el canvi de puntuació. Necessitem un document que ho avali i estic 
d’acord amb la Sra. Neus Ramonet que sigui l’ajuntament que ho acrediti,  en cas que consideri 
que no correspon a algú la concessió d’aliments.  
 
7. Modificació dels arts 43 del pacte i del conveni  del personal funcionari i del personal 
laboral i canvi de denominació del complement 
 
Atès que el passat 7 de novembre va entrar en vigor el reglament del horari del personal del 
Consell Comarcal del Segrià i que aquest preveu per a determinat personal jornada rígida, 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Modificar l'article 43 del pacte de personal funcionari i l'article 43 del conveni de personal 
laboral, que queden redactats de la forma següent: 
  
PACTE 
ARTICLE 43. Complement específic 
És el complement destinat a retribuir la dificultat tècnica, major dedicació, incompatibilitat, 
responsabilitat, perillositat i penositat.  
La seva quantitat quedarà especificada per conceptes en la relació de llocs de treball annexa a 
aquest Pacte.  
  
CONVENI 
ARTICLE 43. Complement específic 
És el complement destinat a retribuir la dificultat tècnica, major dedicació, incompatibilitat, 
responsabilitat, perillositat i penositat . 
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La seva quantitat quedarà especificada per conceptes en la relació de llocs de treball annexa a 
aquest Conveni.  
 
Segon. Facultar la persona designada per cada Comissió Negociadora per a la tramitació d’aquest 
acord. 
 
Tercer. Modificar la denominació del complement específic “major dedicació” per la denominació 
“Factor de penositat per tenir jornada rígida obligada” que es dividirà en ordinària i extraordinària 
sense que es modifiqui la retribució econòmica rebuda fins a la data pel concepte major dedicació 
a partir de la propera nòmina del mes de desembre de 2014. 
 
8. Rectificació d’error en la relació/catàleg de ll ocs de treball de 2015 
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del passat 7 de novembre aprovà  inicialment el pressupost 
per a l’any 2015 que incorpora entre altra documentació la relació/catàleg  de llocs de treball, 
 
L’article 105 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques  i del procediment administratiu comú disposa que les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància de part els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes, 
 
Atès que queda acreditat en l’expedient que en el document de relació de llocs de treball s’ha 
produït un error en l’enquadrament dels llocs de treball de serveis socials d’atenció primària,  
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Rectificar l’error material i procedir a modificar el document de relació/catàleg de llocs de treball, 
atès que concorren les circumstàncies de l’article  105 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
9. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanísti c. Promotor Gas natural 
 
Atès que per decret de presidència núm. 75/2014 del 31 de març s’aprovà inicialment el 
Pla Especial Urbanístic relatiu a la Connexió a la indústria escorxador industrial de Lleida SA 
(MILSA) en MOP 49,5 Bar des de la xarxa de Gas Natural RAB-03 al terme municipal de Lleida 
formulat per Gas Natural Distribución SDG SA, 
 
Atès que ha estat sotmès a informació pública pel termini durant el termini d’ un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm.70 del 10 d’abril del 2014 i en el diari La 
Mañana de 14 d’abril del 2014, citant personalment al tràmit d’ informació pública als propietaris 
de terrenys afectats, 
 
Atès que s’han presentat al·legacions de l’ajuntament de Lleida i de la Sra. Anna Adell Alonso en 
el sentit que es tinguin en compte les indemnitzacions,  
 
Atès que es va demanar a la Comissió Provincial d’Urbanisme que sol·licités els informes als  
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials,  
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Atès que consta en l’expedient els informes favorables dels òrgans sectorials i  adaptat el projecte 
als requeriments efectuats, 
 
De conformitat amb l’ article 85.a  del Text refós de la Llei d’ Urbanisme aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost i l’ article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, 
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Estimar les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Lleida i la Sra. Anna Adell Alonso 
en cas que les  indemnitzacions reclamades siguin procedents d’acord amb l’apartat 5.1 de la 
memòria del Pla Especial. 
 
Segon. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic relatiu a la Connexió a la indústria 
escorxador industrial de Lleida SA (MILSA) en MOP 49,5 Bar des de la xarxa de Gas Natural 
RAB-03 al terme municipal de Lleida formulat per Gas Natural Distribución SDG SA, amb les 
modificacions resultants dels informes emesos pels organismes sectorials. 
 
Tercer. Remetre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida l’expedient del Pla Especial 
d’Infrastructures  per a que es resolgui sobre l’aprovació definitiva. 
 
10. Acceptació de la delegació de competències de l ’ajuntament d’Aspa per la prestació del 
servei del CAAC  
 
El Decret  Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril que aprova el text refós de la Llei de protecció dels 
animals estableix  l’obligació dels  ajuntaments  de recollir els animals abandonats. L’article 16.3 
estableix que els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o 
perduts adequats i amb prou capacitat pel municipi o conveniar la realització d’aquest servei amb 
ens locals supramunicipals o amb altres municipis. 
      
L’article 25.1c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei 
d’organització comarcal de Catalunya estableix que la comarca pot gestionar competències 
pròpies dels municipis que aquest li deleguin i en el mateix sentit l’article 167 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
comarca pot prestar serveis municipals en virtut de delegació o conveni,  
 
El Ple del Consell en sessió del 30 de maig del 2014 aprovà el conveni de col·laboració a signar 
entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments que deleguin la competència per la 
prestació del servei d’acollida d’animals de companyia, el text del qual ha estat publicat al BOP de 
Lleida núm. 124 de  l’1 de juliol de 2014, 
 
El Ple del Consell en la mateixa sessió del 30 de maig del 2014 va acordà demanar i acceptar la 
delegació de competències en matèria d’acollida d’animals de companyia dels ajuntaments dels 
ajuntaments de Llardecans, Sudanell, Els Alamús, Granja d’Escarp, Torrefarrera, Almatret, 
Almenar, Gimenells i Pla de la Font, Maials, La Portella, Rosselló, Vilanova de Segrià, Albatàrrec, 
Alcoletge, Vilanova de la Barca, Torres de Segre, Sunyer i Alguaire. 
 
El Ple del Consell en sessió del 5 de setembre del 2014 ha acordat acceptar la delegació de 
competències en matèria d’acollida d’animals  de companyia dels ajuntaments de  Alfarràs, 
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Alcarràs, Benavent de Segrià, Alfés, Montoliu de Lleida, Puigverd de Lleida, Serós, Alpicat i 
Corbins. 
 
El Ple del Consell en sessió del 7 de novembre del 2014 ha acordat acceptar la delegació de 
competències en matèria d’acollida d’animals  de companyia dels ajuntaments d’Artesa de Lleida, 
Massalcoreig i Torrebesses.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Aspa ha delegat la competència d’acollida d’animals de companyia al 
Consell Comarcal del Segrià i ha aprovat el  corresponent conveni de delegació,  
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Acceptar la delegació de la competència d’acollida d’animals de companyia de 
l’ajuntament d’Aspa. 
 
Segon. Publicar aquest acord al BOP de Lleida i al DOGC. 
 
11. Adhesió al Pla extraordinari d’assistència fina ncera comarcal 2014 
 
Atès que la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya han signat un conveni de 
col·laboració per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera comarcal,   
 
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. El Consell Comarcal s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Comarcal 
2014. 
 
Segon. D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Lleida un 
pagament per import de 792.407,47 €, per compte dels crèdits que aquest Consell Comarcal té 
amb la Generalitat de Catalunya corresponents al Fons de Cooperació Local (FCL)-comarques en 
data de 30 de setembre de 2014. 
 
Tercer. En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, el Consell Comarcal transmet els 
drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per 
quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a 
aquesta Diputació. 
 
Quart. El Consell Comarcal destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Comarcal 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i 
deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
 
12. Aprovació parcial de l’inventari patrimonial co marcal 
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Atès que l’article 100 del Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que els ens locals han 
de portar un inventari consolidat en el qual s’integrin, mitjançant epígrafs i supepígrafs, els béns, 
drets i obligacions de l’ens local, entre d’altres. 
  
Atès que l’article 105.1 estableix que la competència per acordar l’aprovació de l’inventari la té el 
Ple de la Corporació, i que s’ha de transmetre al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
  
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
  
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer.- Aprovar l’inventari parcial de béns i drets d’aquest Consell Comarcal, referida al 31 de 
desembre de 2013, que presenta el detall que consta a l’annex. 
  
Segon.- Trametre còpia de l’inventari parcial, autoritzada per la secretària general de la Corporació 
amb el vistiplau del president, al Servei Territorial d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
13. Aprovació de la baixa del Consell Comarcal com a membre de la Federació de Municipis 
de Catalunya 
 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià és membre de la Federació de Municipis de Catalunya. 
  
Atès que el Consell Comarcal del Segrià no fa ús del catàleg de serveis que ofereix la Federació, i 
que la pertinença a aquest ens suposa un cost econòmic que es pot estalviar. 
  
Atès l'article 10 dels estatuts de la Federació, segons el qual qualsevol soci podrà renunciar en 
qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la baixa de l'entitat, que no tindrà caràcter 
definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la presentació de l'acord corresponent. 
L´acord de baixa s´haurà d´adoptar per acord plenari del municipi o entitat local interessada. 
  
Atès que la Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació, en data 12 de 
desembre de 2014, ha dictaminat favorablement la proposta, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer.- Acordar la separació del Consell Comarcal del Segrià, de la Federació de Municipis de 
Catalunya, que tindrà efecte provisional a 31 de desembre de 2014, i definitiu un cop transcorregut 
el termini d'un mes previst als estatuts. 
  
Segon.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
El Sr. Josep Ma Palau comenta si aquesta quantitat és la total que es deu al Consell Comarcal  
perquè als ajuntaments fan un bestreta a compte.  
 
El president diu que és un percentatge més elevat que el dels ajuntaments 
 
 
Es comenta el següent: 
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El Sr. Josep Ma Palau pregunta com està funcionant el pagament dels ajuntaments al Consell 
Comarcal. 
El president diu que l’ajuntament de Lleida deu molts diners al Consorci de Residus i que dimarts 
vinent s’ha de solucionar; el Consorci de Residus s’ha d’adscriure a alguna administració i la 
voluntat és que s’adscrigui al Consell Comarcal però no pot ser si té un deute d’un milió d’euros; 
estem plantejant traure a concurs tot l’abocador de Montoliu però no es pot traure amb aquest 
deute; se n’ha parlat amb l’interventor de la Paeria, amb la regidora Montse Mínguez i per l’altra 
banda Montoliu amenaça de  tallar el camí si no paguem la compensació; no hi cap excusa, són 
diners que la Paeria ja ha recaptat . 
 
Respecte al concurs de l’abocador s’han hagut de tenir moltes converses  amb l’ARC i amb 
l’empresa encarregada de redactar els plecs; l’ARC proposa puntuar com a criteri d’adjudicació la 
baixa en el preu i al Consell Comarcal i a la Paeria no els interessa tant. Sembla que dimarts 
vinent  tancarem tota la documentació i dimecres es publicarà també a nivell d’Europa. Hem 
aconseguit el finançament del nou vas i dels murs tres i quatre. 
Pel que fa la recollida,  la visita que han fet el Gerent i el Joan Ibars als ajuntaments, ha anat molt 
bé; quedava un tema pendent que no sabíem com solucionar i és el problema del cas antic 
d’Almenar,  Soses i Aitona que són més grans que els de la  resta dels municipis; posarem a les 
clàusules que se’n faci càrrec l’empresa de solucionar-ho; el preu serà el que paguem ara i si es fa 
bé es podrà rebaixar. Si un   ajuntament se’n vol anar ha de saber que per marxar ha de pagar;  li 
he demanat al Joan Ibars que faci un estudi , que compti la inversió a 24 anys per saber-ho  i 
valorar-ho; encara que tinguem els convenis aprovats podem fer un annex.    
 
I  sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 

 

Vist i  Plau   
 El president   
  

   

          
         Pau Cabré Roure 
 
 
 


