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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL CONSELL D’ALC ALDES/ESSES  
DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm :  3/2013 
Caràcter:  extraordinari 
Data:   3 de juny de 2013 
Horari:  de les deu a les  onze del matí 
 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Josep Arqué, regidor de  l’Ajuntament d’Aitona 
Josep Ma. Beà Llimà, alcalde de l’Ajuntament dels Alamús 
Víctor Falguera Pascual, alcalde de l’Ajuntament d’Albatàrrec 
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs 
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  
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans 
David Masot Florensa, Alcalde de l’Ajuntament de Maials 
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella  
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida  
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer 
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses  
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida 
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó 
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret   
Rosa Ma Caselles Mir, alcaldessa de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 
Josep Barberà Morreres, regidor de l’Ajuntament de Lleida 
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses 
 
Ferran de Noguera  Betriu, gerent del Consell Comarcal 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
 
No assisteixen: 
 
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida 
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge 
Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs 
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Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp 
Sisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig  
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida 
Jordi Josep Latorre Sotus, alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera 
Josep Ma Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell 
Josep Ramon Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles  
Ma José Invernon Modol, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aspa 
Josep Abad Fernandez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló 
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós  
Josep Ramon Branzuela Almacellas, alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre 
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-serona 
Ma. Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià  
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca 
 
Ordre del dia  
 
1. Intervenció del Sr. Ernest Belchi, gestor del Centre d’Acollida d’Animals de 

Companyia d’Alcanó. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president del Consell Comarcal dóna la benvinguda al nou alcalde d’Albatàrrec Sr. 
Víctor Falguera i també als convidats a aquesta sessió del Consell d’Alcaldes 
representants del Consell Comarcal de la Segarra, i del Consell Comarcal de l’Urgell; 
ha excusat l’assistència el representant del Consell Comarcal de Les Garrigues i no ha 
confirmat ni excusat el Consell Comarcal de la Noguera. 
 
 
El president explica que aquesta sessió s’ha convocat a instància del Sr. Belchi, 
concessionari del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia perquè vol explicar una 
nova possibilitat de fer funcionar la canera; en el Consell varem acordar un preu per 
animal portat al centre perquè enteníem que era la manera més viable però la realitat 
és que no acaba de funcionar; el Sr. Belchi ens vol  fer una proposta diferent que 
també fem extensiva a les comarques que no tenen canera; en el proper consell 
d’alcaldes prendrem les decisions que considerem convenients.  
 
El Sr. Ernest Belchi diu el següent: 
 
Agraeixo a tothom l’assistència perquè el tema de la canera l’hem de solucionar entre 
tots; d’aquesta reunió  hauria de sortir un acord per fer viable  aquesta inversió i aquest 
projecte de la canera; som una empresa que ens dediquem a l’assessorament en 
matèria d’animals de companyia per les administracions públiques per tant no som una 
empresa pròpiament de recollida d’animals com altres empreses que hi ha i que 
gestionen caneres;  som la única empresa que ens dediquem a l’assessoria i a 
proposar solucions tècniques als alcaldes i les administracions locals en aquesta 
matèria. Varem crear l’empresa amb la intenció de poder donar solucions a un tema 
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molt tècnic  com és el dels animals de companyia, arrel de la llei de protecció dels 
animals que és la norma que atorga competències als municipis.  
 
El que pretenem fer al Centre d’Alcanó no es cuidar els animals que ens portin sinó 
posar en funcionament tot un pla de gestió integral de la despesa en matèria d’animals 
de companyia. 
 
La clau per a que la despesa sigui sostenible és el comportament cívic; hi ha gent que 
no creu en aquestes coses però la veritat és que nosaltres ho mirem des de un punt de 
vista positiu i creiem que hi ha solucions. Les administracions locals no estan  
aprofitant la totalitat d’ingressos que els poden proporcionar els animals de companyia. 
El nostre objectiu global es crear integració i sostenibilitat : integració perquè els 
animals de companyia no causin problemes a la societat, als veïns, que no hi hagi 
amics i enemics dels animals, que no hi hagi brutícia al carrer i que no hi hagi animals 
abandonats; sostenibilitat perquè el recursos necessaris puguin sortir dels mateixos 
animals de companyia. Per tant el nostre objectiu global es integració i sostenibilitat. 
El refugi del Segrià es una instal·lació puntera a nivell nacional no hi ha cap instal·lació 
ni tan moderna ni tan gran ni tant ben feta i per tant això ha de ser  un valor afegit per 
la comarca;  volem equiparar aquest refugi als models europeus; a Europa no tenen 
gossos abandonats perquè  han aplicat plans de gestió integral. Hem estudiat 
aquestes societats europees avançades i volem aplicar el mateix model aquí; volem 
aportar valor afegit a la comarca i als ajuntaments que la representen i ser referents en 
matèria d’animals de companyia 
  
Les quotes que sostenen la despesa són els objectius educacionals:  s’ha d’educar a 
la gent perquè tingui comportaments cívics, aquests  comportaments cívics són els 
que faran que no es provoqui la despesa, que no s’abandonin animals;  hem d’informar 
i formar a la ciutadania sobre els beneficis dels comportaments responsables tant per 
ells com per l’administració; haurem d’informar i formar sobre quines son les actituds  
responsables, els valors que aporta el centre i els valors que dona als ajuntaments que 
s’ha adherit al centre. Un aspecte important es l’econòmic com fer sostenible la 
despesa del centre, que no costi diners als ajuntaments. 
 
Hem de generar ingressos convertibles;  el cens municipal és la clau perquè els 
ajuntaments puguin tenir els recursos que permetin sostenir la despesa.  Tots els 
gossos han d’estar censats i aquest cens genera una gran quantitat d’ingressos que 
permeten poder pagar la canera. Les sancions també son una altra font d’ingressos, a 
més d’un element educacional. També  hem d’aprofitar les línees de subvenció de la 
Generalitat; en reunions amb alcaldes prèvies a aquesta he vist que molts d’ells 
desconeixien aquestes ajudes per finançar la despesa dels animals abandonats. 
Aquestes ajudes es justifiquen amb la mateixa factura que s’emet per portar gossos a 
la canera i on es separa els ítems subvencionables. Si el gos el porteu a una 
protectora potser solament es paga 200€ però no es pot gaudir de  la subvenció.    
 
S’han  de posar en marxa en les vostres poblacions polítiques en matèria d’animals de 
companyia perquè la despesa sigui sostenible. Heu de tenir un sistema de 
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comunicació totalment eficaç perquè la ciutadania modifiqui els seus comportaments; 
en cas contrari la despesa continuarà creixent; hem de promoure els valors 
diferencials del centre. Aprofito per felicitar els ajuntaments de Serós, Gimenells i 
Alcoletge per l’actitud de responsabilitat que han tingut d’adherir-se al centre. 
 
Hem de fer campanyes perquè es censin els animals establint una taxa per exemple 
de 10€; hem de fer campanyes específiques de formació, identificació, compra 
responsable d’animals i hem de fer campanya del projecte amb valor afegit que és el 
centre.  
Es un procés similar al del reciclatge que quan es va iniciar calia explicar-ho a la gent; 
s’han de fer jornades a les escoles i tallers escolars. 
 
Les campanyes són molt bones i necessàries perquè la gent tingui uns altres 
comportaments; les campanyes de comunicació han de ser en l’àmbit local i nacional 
perquè aquí aplicarem el que no s’està fent enlloc que és un pla integral de 
sostenibilitat de la despesa i crec que tindrem èxit; passarem a ser de la província més 
endarrerida en matèria d’animals abandonats a ser la província puntera en presentar 
un pla innovador de sotenibilitat integral de la despesa on estan implicats els 
ajuntaments, els propietaris d’animals , el centre i tothom.  
 
A continuació explica com és el centre:  hi ha 106 boxes i la inversió ha estat d’un milió 
d’euros; es el millor centre que hi ha a Catalunya i pensem que per funcionar necessita 
un pressupost de 120.000 euros; hem de mirar com aconseguir aquests diners; el 
tracte que hi ha fins ara es 600€ euros per animal portat al centre i evidentment si 
després de sis mesos solament ha entrat un animal hem de reconèixer que és un 
sistema que ha fracassat ; avui haurem d’arribar a un acord entre tots perquè el centre 
funcioni; proposem un sistema de finançament basat en el territori i si en aquests 
moments la població del Segrià son 60.000 habitants , cal aplicar 2 euros per habitant 
del municipi; amb aquest cànon fix s’assegura el manteniment del servei i la tarifa de 
600€ per animal portat al centre és pot rebaixar a 300€ i d’aquets gairebé 200€ es 
poden recuperar amb les ajudes de la Generalitat.  
El sistema de funcionament del centre ha de ser aquest, és la única solució; cal que 
feu el cens real el més aviat possible perquè d’aquest provindran els ingressos; 
nosaltres col·laborarem; una gran part dels gossos que us abandonen als municipis no 
són dels vostres municipis per tant tothom ha d’estar adherit; no puc anar ajuntament 
per ajuntament a buscar adhesions; s’ha de solucionar a nivell comarcal;  considerem 
que amb 30 mesos hauríem de tenir un cens real i fer les campanyes; es podria 
adoptar un acord per demanar recolzament econòmic a la Diputació, que va intervenir 
en la canera de l’Alt Urgell; durant aquest any farem un descompte del 50% de la taxa 
de 2€, en el proper pressupost podeu preveure la taxa amb un descompte del 25% i el 
proper any la taxa seria d’1,8€ .  El 2015 s’hauria de pagar la taxa íntegra. La 
responsabilitat vers els animals de companyia és el que  fa sostenible aquesta obra 
que ha costat tants diners; no pot estar més temps sense aprofitar-se; si ja ha costat 
trobar un concessionari i jo ser que som un concessionari amb un projecte sòlid i 
innovador cal que aprofitem aquesta situació. Com a empresa és molt difícil aguantar i 
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no podem deixar passar més temps amb aquesta situació; hem deixat de fer coses per 
centrar-nos en aquest projecte.  
 
El president comenta que el Parlament de Catalunya va fer responsables als municipis 
dels gossos abandonats i cal complir la llei. A la comarca tenim una canera feta i la 
responsabilitat de fer-la funcionar, i de que sigui viable; l’ajuntament de Lleida també té 
canera i li costa uns diners.  
La proposta és interessant,  l’hem d’estudiar amb profunditat i en el Consell d’Alcaldes 
de final de mes haurem d prendre la resolució definitiva. Ampliem la proposta a la resta 
de comarques. 
A continuació ofereix un torn obert de paraules. 
 
El Sr. Sebastià Ricart diu el següent:  
 
Alcanó al ser un municipi de 250 habitants no disposa de policia municipal; ahir a les 
dotze del migdia una furgoneta va abandonar un gos a la nostra localitat just on està la 
senyal que indica la ubicació de la canera; una persona del poble va veure l’abandó,  li 
va recriminar i  van prendre la matricula del vehicle; es va  avisar els mossos i aquests 
van dir que era un problema de l’ajuntament. Voldria saber fins a quin punt això és cert 
o no ho és perquè si a Alcanó pel fet de tenir la canera han de venir cada dia a 
abandonar gossos tindrem un problema ; si fins i tot no ho podem denunciar quan 
sabem qui és el propietari del gos i podem identificar qui l’abandonat. 
  
El Sr. Ernest Belchi diu que l’abandonament d’un animal és un fet delictiu i si un mosso 
ha dit que és problema de l’ajuntament és que no n’està prou assabentat. De fet ens 
hem reunit  amb els mossos per establir protocols de treball un cop estigui tot en 
marxa. 
 
Casos d’aquests tipus en passarà més perquè a la premsa s’ha publicat que 
l’ajuntament d’Alcanó no haurà de pagar per portar gossos a la canera. 
 
El president diu que parlarà amb els mossos per esbrinar que ha passat. 
 
El Sr. David Massot diu que el problema no el causen la gent del municipi sinó els de 
fora. 
 
El Sr. Miquel Sas comenta que normalment els gossos no estan xipats. 
 
El Sr. Ernest Belchi diu que aquest problema no es pot evitar però que el problema 
encara és més gran si no es disposa de canera. 
 
El Sr. Sebastià Ricart diu que quan es dona el carnet de caçador s’hauria d’exigir que 
el gos estés xipat. 
 
El Sr. Ernest Belchi comenta que és molt important la comunicació i fer pública l’acció 
de qui comet un abandó. 
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El Sr. Albert Aldavert pregunta si en cas que es trobi un gos abandonat es pot donar  o 
bé s’ha de portar obligatòriament a la canera. 
 
El Sr. Ernest Belchi explica que han de passar vint dies per a que es perdi la propietat; 
durant aquest termini es pot donar en règim d’acolliment temporal i després es pot 
adoptar; la canera ha de ser l’últim recurs.   
 
La representant de la comarca de la Segarra dona les gràcies per la invitació i 
comenta el tema de Torà que s’ha judicialitzat ; diu que s’ha d’instar per a que es revisi 
la llei i a la vegada demanar que les  institucions, mossos,  forestals i altres ajudin els 
ajuntaments davant situacions d’aquesta mena i també els ajuntaments hem de fer 
accions, fer el cens dels gossos,  i actes de conscienciació a la ciutadania; caldrà 
saber com acaba el tema de Torà; si es ratifica la primera   sentència que va concloure 
que no hi havia causa per imputar l’alcaldessa o bé si conclou una altra cosa; no en 
som conscients  fins que ens trobem amb la situació. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo comenta que no és lògic que s’assigni als ajuntaments 
competències que no han demanat i que a més se n’ha d’assumir el cost. Es podrien 
cedir les competències a la Diputació. 
 
El president comenta que les comarques de la Segarra, Garrigues,  Noguera i Urgell 
podrien sol·licitar ajut a la Diputació per poder rebaixar les aportacions. 
 
El Sr. Josep Barberà comenta que el 0,07% del pressupost municipal va destinat a la 
canera. La tasca de l’ajuntament és la de recollida dels gossos abandonats. 
 
Abans de finalitzar la sessió el Sr. Miquel Serra diu que properament es farà una 
reunió amb diferents alcaldes per consensuar un manifest en relació al gran nombre 
de robatoris que es produeixen a les finques fent alguna proposta per evitar la  
reincidència.  
 
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 
 


