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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL CONSELL D’ALCALDES /ESSES  DE LA 
COMARCA DEL SEGRIÀ 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm :  2/2013 
Caràcter:  ordinari 
Data:   26 d’abril de 2013 
Horari:  de dos quarts d’onze fins a les dotze del migdia  
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Miquel Bosch Senan, regidor de l’Ajuntament d’Aitona 
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 
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés 
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire 
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins 
Albert Aldavert Ferriz, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font  
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp 
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans 
David Masot Florensa, Alcalde de l’Ajuntament de Maials 
Sisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig  
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella  
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida 
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida  
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer 
Joan Gilart Escuer, 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alpicat  
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses  
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-serona 
Josep Ma Beà Llimà, alcalde de l’Ajuntament dels Alamús  
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida 
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida 
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó 
Rosa Ma Caselles Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 
Ma. Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià  
Jordi Josep Latorre Sotus, alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera 
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca 
 
Ferran de Noguera Betriu, gerent  
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
 
No assisteixen: 
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Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge 
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs 
Josep Ma Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell 
Baltasar Biosca Falguera, alcalde de l’Ajuntament d’Albatàrrec 
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs 
Josep Ramon Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles  
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret   
Ma José Invernon Modol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa 
Àngel Ros Domingo, alcalde de l’Ajuntament de Lleida 
Josep Abad Fernandez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló 
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós  
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses 
Josep Ramon Branzuela Almacellas, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre 
 
 
Abans de començar la sessió plenària tenen lloc les intervencions del Sr. Miquel Buch, 
president de l’Associació Catalana de Municipis  i Comarques i del Sr. Miquel 
Matavacas, cap de l’àrea de la Societat de la informació de LOCALRET. 
 
 
Ordre del dia:  
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 4 de març del 2013 
2. Informe del Programa d’Actuació Comarcal   
3. Informe sobre la recollida i les instal·lacions de Montoliu 
4. Informes de Presidència 
5. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del 4 de març d el 2013 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del Consell d’Alcaldes del 4 de març de 2013. 
 

2. Informe del Programa d’Actuació Comarcal   
 
S’informa favorablement per unanimitat el Programa d’Actuació Comarcal que 
prèviament ha estat enviat als ajuntaments de la comarca.  El servei de les deixalleries 
el mantenim inclòs a les actuacions del programa comarcal per si d’aquí a un temps  la 
Generalitat tornés a traure convocatòries per fer-ne. En el proper plenari  es proposarà  
l’aprovació del PAC.  
 

3. Informe sobre la recollida i les instal·lacions de Montoliu 
 
El president diu el següent: com sabeu varem prendre l’acord plenari de canviar el 
sistema de la recollida de la brossa i de la selectiva;  tal com consta en l’acord del ple es 
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va demanar informe a la Comissió Jurídica Assessora i ens ha contestat el dia 19 dient 
que no podem agrupar els dos contractes; ahir varem tenir junta de portaveus i atenent 
el que diu la  CJA farem la proposta al ple de  traure a concurs tot el servei.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que tal com va manifestar ahir, el seu grup no hi estarà 
d’acord ja que consideren que s’hauria de respectar el que va acordà el ple; la CJA diu  
que no es poden ajuntar el dos contractes; la proposta seria prorrogar els dos contractes  
de cara també al que hem explicat a la comarca. 
  
El president diu que aquest tema va ser motiu de discussió en portaveus perquè com a 
president pensa el mateix que el Sr. Pasqual Izquierdo; entenc que la pròrroga es 
possible dels dos contractes i faríem una pròrroga de cinc anys  més cinc anys; amb 
això  l’empresa hi estaria d’acord i podria fer l’amortització de les inversions. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que el problema és el contracte de la selectiva que s’haurà 
de prorrogar d’un any i mig més un any i mig ; amb sis mesos tindríem les illes 
instal·lades als pobles. 
  
El president diu que si el grup majoritari hi està d’acord tornarà a replantejar aquest 
tema. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que es pot fer Junta de Portaveus  i parlar-ho la setmana 
vinent. 
 
El president diu que atès que s’ha d’aprovar  en el proper ple ens reunirem amb els 
diferents grups polítics; el Sr. Pasqual Izquierdo i jo mateix coincidim; l’acord per 
unanimitat de tots els grups del plenari del Consell Comarcal  ha de tenir més força que 
un informe de la CJA  que no és vinculant; atenent la voluntat de la comarca i mantenint 
el mateix preu, és el més avantatjós per la comarca i a més amb  aquesta empresa 
tenim un deute importantissim; estem aquí per prendre decisions. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que hi ha una empresa que ja té una pròrroga de cinc anys;  
a més li devem molts diners i si no respectem la pròrroga l’haurem d’indemnitzar  per 
danys i perjudicis.  
 
El president diu que si aquest tema s’embarranca en els jutjats encara podem estar més 
temps.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que hem de tenir en compte l’estat actual dels  contenidors.  
 
El president diu que si sembla bé a tots es deixa aquest tema per resoldre durant 
aquesta setmana abans del plenari.  
 
 
Pel que fa a l’abocador de Montoliu varem parlar amb el Sr. Tost,  director de l’Agència 
de Residus de Catalunya qui diu que solament està disponible l’import de  600.000€ per 
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la construcció del mur i que en principi es redactarà el projecte per la mini planta de 
triatge per l’any 2015.  
 
Traurem a concurs la construcció del mur. 
  

4. Informes de Presidència 
 
Pel que fa a les deixalleries es va tenir una reunió; tenim l’empresa que gestionarà sis 
mesos gratis el material que portem a les deixalleries;  tenim el personal pagant la 
Diputació la diferència respecte a la prestació de l’atur perquè l’Ajuntament no tingui cap 
cost ;la setmana vinent decidirem obrir les que es vulguin obrir;  si un ajuntament veu 
que la deixalleria suposa un cost afegit al seu ajuntament i no vol obrir-la es deixarà 
tancada; El Sr. Tost inaugurarà la posada en servei de les deixalleries comarcals i 
aprofitarem l’ocasió per visitar les instal·lacions de Montoliu.  
 
Dilluns vinent presentarem al·legacions a l’autorització ambiental del  dipòsit de Serós 
basades en l’estudi de l’UDL que finança la Diputació; sembla ser que serà molt difícil 
que les tinguin en compte al 100%;  continuarem amb la línea de que en la fase de 
redacció del projecte executiu es compleixin totes les mancances degudes a les 
característiques del terreny on es vol ubicar;  per tal que compleixi amb totes les 
garanties de seguretat demanarem que la llosa del fons del vas sigui una planxa de 
formigó armat; el projecte executiu multiplicarà el seu cost.  Crec que aconseguirem que 
al territori  no hi hagi un abocador per portar deixalles de altres zones.  
 
Respecte al tema de baixar els mòduls de l’IRPF del camp de Lleida per la pedra no sé 
si n’estàveu informats; en la fotocòpia que us hem repartit es veu que hi ha municipis 
que se’ls aplica el 0,27 i n’hi ha altres als que se’ls aplica el 0’7 sense cap criteri que la 
gent del territori puguem valorar;  a Torrefarrera tenim el 0,26 i Alpicat el 0,19 i els 
termes són a tocar; no és coherent.   
 
El Sr. Benjamí Bosch diu que a Puigverd de Lleida la pedregada va fer uns danys del 
100%. L’ informe que fa el Departament d’Agricultura que s’adreça al Ministeri 
d’Agricultura i després al Ministeri d’Hisenda valora els danys a la fruita dolça en el 49% i 
tots els informes els valoren del  90% al 100%.  
Com Alcalde vaig demanar al Sr. Pijuan del Departament que m’expliqués en què 
s’havia basat per a fer aquest informe ja que no té res a veure amb la realitat; crec que 
s’han de basar en els peritatges que es fan en aquell moment i no va saber que 
contestar-me. Vaig fer ràpidament una carta al Conseller, al director territorial de Lleida i 
al Director General  que va contestar amb una carta justificativa entenent que la 
valoració depenia de molts factors; A Puigverd tots els informes dels peritatges dels 
agricultors, tots, van del 90% al 100%  i hi ha un informe final signat pel director territorial 
d’Agroseguro que valora els danys a la fruita en un 96%.  
Dimarts vinent assistiré juntament amb un representant de la Federació de 
Cooperatives, el president de la cooperativa  i un representant de la Unió de Pagesos a 
una reunió amb el director general de Medi Rural a Barcelona i amb tota la 
documentació que ja té i la que portarem li demanarem que es revisi; ja no és una 
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qüestió de si s’aplica el 0,19 o un altre percentatge sinó que es tracta d’una qüestió de 
justícia. 
 
El president proposa fer constar que el Consell d’Alcaldes no està d’acord amb les 
valoracions que s’han fet  pels danys de la pedregada i comunicar-ho a la Conselleria. 
 
El Sr. Benjamí Bosch diu que ha fet un seguiment d’aquest tema des del mes de febrer i 
no des d’ara que ha sortit la resolució del Ministeri d’Hisenda al BOE; em van ensenyar 
un mapa on estaven ratllats els diferents termes de la comarca del Segrià  sobre 
l’afectació  de la pedregada i el terme de Puigverd estava ratllat el 100%; vaig fer la 
pregunta de perquè estava ratllat el 100% i solament havien valorat un 49% d’afectació i 
no em van saber contestar.  
 
El Sr. Jordi Latorre comenta que potser  el que correspon ara  és interposar recurs 
contra la resolució d’Hisenda.  
 
El Consell d’Alcaldes acorda per unanimitat fer constar el desacord amb les valoracions 
efectuades dels danys de la pedregada i comunicar-ho a la Conselleria  i a la 
Subdelegació de l’Estat. 
 

5. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes. 
 
El president informa que Unió de Pagesos i Mossos d’Esquadra volen convocar els 
alcaldes per fer una xerrada informativa de cara a la propera campanya de la fruita. 
Convocarem una reunió d’alcaldes, agutzils i policies locals; els hem demanat que no 
haguem de trucar al 112 sinó que ens facilitin un número de telèfon o un e-mail. 
 
El president informa que per solidaritat amb la resta de Consells Comarcals de Lleida  
a la façana del Consell oneja la bandera d’Espanya que ens han fet posar  per 
imperatiu legal tot i que als Consells Comarcals no ens reconeixen com a entitats a 
l’hora d’ajudar-nos. La presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell ha estat 
amenaçada judicialment. Per solidaritat hem decidit tots posar la bandera. 
  
El Sr. Mario Urrea comenta que la Guàrdia civil hauria també de posar la bandera 
catalana. 
  
Finalment el president informa de l’acte d’entrega del premi de relats curts del Segrià, 
que el Consell Comarcal també va estar present en l’acte del premi Josep Lladonosa i 
que dissabte vinent assistirà a Artesa de Lleida on es  presenta l’escola de Música.  
 
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 


