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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COM ARCAL DEL SEGRIÀ   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2013 
Caràcter:  ordinari  
Data:  25 de juliol de 2013 
Horari: de les dotze a la una del migdia 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal  
 
Hi assisteixen: 
 
President Pau Cabré Roure 
Vicepresident segon Jaume Revés Esteve 
Conseller portaveu PSC Pasqual Izquierdo Torres 
Conseller portaveu PP Josep Maria Palau Llobera 
Conseller portaveu ICV Pere Agusti Exposito Gilart 
Conseller adjunt PSC Francesc Torres Arnó 
Conseller/a Comarcal Simeó Abad Moliné 
 Josep Barberà Morreres 
 Benjamí Bosch Torres 
 Jaume Carles Canelles Arque 
 Rosa Maria Caselles Mir 
 Miguel Carlos Català Visa 
 Marina Forcada Escarp 
 Francisco Gonzalez Cascon 
 Salvador Huguet Besó 
 Josep Ramon Mangues Jaime 
 Montserrat Mayos Charles 
 Isidro Mesalles Mayora 
 Alexandre Mir Fo 
 Beatriz Obis Aguilar 
 Ricard Pons Pico 
 Jesus Luis Quiroga Eguillor 
 Emmanuelle Samper Ortiz 
 Juan Sabaté Aresté 
 Mario Urrea Marsal 
 Elisa Torrelles Tormo 
 Maria Teresa Vilella Torrelles 
 Maria Esperança Casas Diaz 
 Montserrat Torres Massot 
 Neus Ramonet Sucarrat 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Ferran de Noguera i Betriu, gerent 
Teresa Colomer Cugat, interventora 
 
No assisteixen:  
Joan Busquets Saz 
Manel Català Ros 
M. José Invernon Modol 
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Ordre del dia 
 
1. Ratificar el caràcter ordinari de la sessió plenària 
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
3. Donar compte i ratificació de decrets de presidència  
4. Presa possessió conselleres 
5. Donar compte de la designació de portaveu i dels membres de comissions informatives 
6. Aprovació del conveni amb els ajuntaments pel projecte de tècnics compartits (joventut) 
7. Aprovar la dotació econòmica assignada al Consell Comarcal per al curs escolar 2012/2013. 
8. Acord de pròrroga dels contractes de transport escolar  
9. Expedient extrajudicial 3/2013 
10. Compte General 2012 
11. Donar compte de les obligacions pendents pagament fora termini 2n trimestre 2013 
12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2013 
13. Mocions 
14. Informes de presidència 
15. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
 
Abans de l’inici de la sessió plenària es fa un minut de silenci per l’accident de tren ocorregut a 
Galícia. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Ratificar el caràcter ordinari de la sessió plen ària 
 
S’acorda per unanimitat ratificar el caràcter ordinari d’aquesta sessió plenària. 
  
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors  
 
S’aproven per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 3 de maig, l’acta de la sessió 
extraordinària de 28 de juny i l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 28 de juny de 2013. 
Pel que fa a l’acta de la sessió del 3 de maig es fan les següents intervencions: 
 
El Sr. Josep Ma Palau diu que a l’acta del 3 de maig hi ha una cita que fa el President en relació 
als impagats pel tema de les escombraries Almacelles,  Maials, Els Alamús i Benavent. A dia 
d’avui Benavent deu 2.418€ i no crec que sigui motiu per sortir en una acta dient que es model 
d’impagats, tal com consta a la pàgina 27 de l’acta del 3 de maig. Des del mes de maig s’han 
pagat 6.193 euros, al mes de juliol s’han 24.000 euros i ara tenim pendent 2.418€ que estan dins 
de termini; li demano si us plau que faci una rectificació, suposo que tots tenim dificultats en pagar 
però Benavent de Segrià està al corrent de pagament. 
  
El President diu que parla segons la nota d’Intervenció que té sobre la taula i si ho  va dir es que hi 
devia constar;  no tinc cap inconvenient en retirar-ho de l’acta . 
 
El Sr. Josep Ma Plau li demana que ho faci. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que si es el que es devia no cal que es retiri;  una cosa es el dia 
d’avui i una altra cosa el que es devia el 3 de maig.  
 
El President proposa traure de l’acta tot el referent als deutes. 
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El Sr. Pasqual Izquierdo diu que no li sembla bé.    
 
El Sr. Josep Ma Palau reitera que l’ajuntament de Benavent no és un mal pagador.  
 
El president diu que el grup del PSC ha manifestat que no vol que es modifiqui  el redactat de 
l’acta. 
 
Finalment la Sra. Bea Obis fa la proposta que és acceptada per tothom que en l’acta de la sessió 
d’avui quedi constància de que actualment l’Ajuntament de Benavent de Segrià no deu res pels 
serveis que presta el Consell Comarcal al municipi.  
  
3. Donar compte i ratificació de decrets de presidè ncia  
 
Els/les consellers/eres es donen per assabentats/ades dels decrets des del núm. 92/2013 fins al 
núm. 162/2013. 
 
Es ratifiquen per unanimitat els decrets següents, la part resolutòria dels quals diu: 
 
� 106/2013, de 10 de maig: 

Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de 
Torrefarrera per la cessió i posta en marxa de la deixalleria bàsica de Torrefarrera el text 
íntegre del qual és el següent: 
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJ UNTAMENT DE 
TORREFARRERA  PER LA CESSIÓ I POSTA EN SERVEI DE LA  DEIXALLERIA 
Lleida,  d’ de 2013 
D’una part el Sr. Pau Cabré Roure, president del Consell Comarcal del Segrià, actuant en la 
seva representació, 
D’una altra part el Sr. Jordi Latorre Sotus , alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera,  actuant en 
la seva representació, 
EXPOSEN 
( pel que fa a la instal·lació) 
PRIMER. La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Torrefarrera en data 30 de juliol de 2007 
acordà la cessió de 400,00 metres quadrats en favor del Consell Comarcal del Segrià per la 
construcció d’una deixalleria bàsica (parcel·la Raconada)   
SEGON. El Consell Comarcal ha procedit a la construcció de l’equipament; consta que en data 
30 de juny del 2008 es va procedir a la recepció de les obres. 
TERCER. El Ple del Consell Comarcal si escau procedirà a revertir el terreny i la deixalleria 
construïda a l’Ajuntament de Torrefarrera.  
( pel que fa al servei))  
QUART. El Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió del 13 de gener del 2012 aprovà 
inicialment per unanimitat revocar els acords plenaris del 18 de novembre del 2011 pel qual es 
va acordà demanar als ajuntaments de la comarca la delegació de les competències per la 
gestió del servei de deixalleria i l’acord del Ple del 24 de febrer del 2012 pel qual es va 
acceptar la delegació de les competències dels ajuntaments. 
CINQUÈ El Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió del 10 de maig del 2012 aprovà 
definitivament per majoria la revocació dels acords de 18 de novembre de 2011 i 24 de febrer 
del 2012. 
A fi d’iniciar el servei ambdues parts, 
PACTEN 
OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 
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PRIMERA. El Consell Comarcal del Segrià es farà càrrec de contractar el personal necessari 
(1) per l’obertura de la deixalleria, assumint les obligacions de pagament del salari i de les 
cotitzacions a la seguretat social.  
SEGONA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a les persones contractades la formació 
necessària per a poder exercir les tasques pròpies del lloc de treball. 
TERCERA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a l’ajuntament un model de reglament del 
servei i un model d’ordenança fiscal perquè si ho considera l’ajuntament, procedeixi a la seva 
aprovació. 
QUART. El Consell Comarcal del Segrià  facilitarà a l’Ajuntament un model de contracte menor 
amb l’empresa que s’encarregui de la gestió i transport de residus de la deixalleria.  
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORREFARRERA 
PRIMERA. L’Ajuntament seleccionarà a la persona resident al seu municipi que ha de ser 
contractada pel Consell Comarcal, que consideri més adient i que estigui en situació d’atur, 
cobrant prestació.  
SEGONA. L’Ajuntament admetrà a qualsevol persona o entitat de la comarca que compleixi 
els requisits establerts reglamentàriament en la utilització del servei.  
TERCERA. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de subministrament de llum, aigua 
...etc que sigui necessàries per al correcte funcionament dels servei, així com de les despeses 
inicials per l’obertura i posta en funcionament de la instal·lació.  
QUARTA. L’Ajuntament es compromet a fer la difusió del servei. 
VIGÈNCIA. 
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura, i tindrà una vigència fins a 31 de  
desembre del 2013. 
RESOLUCIÓ 
Aquest conveni podrà ser resolt abans de l’acabament del termini de vigència en els casos 
següents: 
� Mutu acord de les parts. 
� Incompliment de les obligacions establertes per qualsevulla de les parts. 
� Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista al conveni. 
I com a prova de conformitat amb el seu contingut el signen ambdues parts en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament. 
S’ADJUNTA COM ANNEX 1 DEL CONVENI LA RELACIÓ DE L’EQUIPAMENT QUE 
CONTINUA ESSENT TITULARITAT DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ. 
Segon. Procedir a la seva signatura. 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació en la  propera sessió 
ordinària que tingui lloc.  

 
� 107/2013, de 10 de maig: 

Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament 
d’Alpicat  per la cessió i posta en marxa de la deixalleria d’Alpicat el text íntegre del qual és el 
següent: 
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT D’ALPICAT  
PER LA CESSIÓ I POSTA EN SERVEI DE LA DEIXALLERIA 
Lleida,  d’ de 2013 
D’una part el Sr. Pau Cabré Roure, president del Consell Comarcal del Segrià, actuant en la 
seva representació, 
D’una altra part el Sr. Joan Gilart Escuer, primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Alpicat, per 
abstenció de l’Alcalde, 
EXPOSEN 
( pel que fa a la instal·lació) 
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PRIMER. El Ple de l’Ajuntament d’Alpicat en sessió del 4 de juliol del 2005 acordà cedir 
gratuïtament l’ús d’un espai  de 225 metres quadrats a LA PARTIDA Rovinals per a l’ús de 
deixalleria general.  
SEGON. El Consell Comarcal ha procedit a la construcció de l’equipament; consta que en data 
30 de juny del 2009 es va procedir a la recepció de les obres. 
TERCER. El Ple del Consell Comarcal si escau procedirà a revertir el terreny i la deixalleria 
construïda a l’Ajuntament d’Alpicat,  
( pel que fa al servei))  
QUART. El Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió del 13 de gener del 2012 aprovà 
inicialment per unanimitat revocar els acords plenaris del 18 de novembre del 2011 pel qual es 
va acordà demanar als ajuntaments de la comarca la delegació de les competències per la 
gestió del servei de deixalleria i l’acord del Ple del 24 de febrer del 2012 pel qual es va 
acceptar la delegació de les competències dels ajuntaments. 
CINQUÈ El Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió del 10 de maig del 2012 aprovà 
definitivament per majoria la revocació dels acords de 18 de novembre de 2011 i 24 de febrer 
del 2012. 
A fi d’iniciar el servei ambdues parts, 
PACTEN 
OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 
PRIMERA. El Consell Comarcal del Segrià es farà càrrec de contractar el personal necessari 
(1) per l’obertura de la deixalleria, assumint les obligacions de pagament del salari i de les 
cotitzacions a la seguretat social.  
SEGONA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a les persones contractades la formació 
necessària per a poder exercir les tasques pròpies del lloc de treball. 
TERCERA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a l’ajuntament un model de reglament del 
servei i un model d’ordenança fiscal perquè si ho considera l’ajuntament, procedeixi a la seva 
aprovació. 
QUART. El Consell Comarcal del Segrià  facilitarà a l’Ajuntament un model de contracte menor 
amb l’empresa que s’encarregui de la gestió i transport de residus de la deixalleria.  
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALPICAT 
PRIMERA. L’Ajuntament seleccionarà a la persona resident al seu municipi que ha de ser 
contractada pel Consell Comarcal, que consideri més adient i que estigui en situació d’atur, 
cobrant prestació.  
SEGONA. L’Ajuntament admetrà a qualsevol persona o entitat de la comarca que compleixi 
els requisits establerts reglamentàriament en la utilització del servei.  
TERCERA. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de subministrament de llum, aigua 
...etc que sigui necessàries per al correcte funcionament dels servei, així com de les despeses 
inicials per l’obertura i posta en funcionament de la instal·lació.  
QUARTA. L’Ajuntament es compromet a fer la difusió del servei. 
VIGÈNCIA. 
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura, i tindrà una vigència fins a 31 de  
desembre del 2013. 
RESOLUCIÓ 
Aquest conveni podrà ser resolt abans de l’acabament del termini de vigència en els casos 
següents: 
� Mutu acord de les parts. 
� Incompliment de les obligacions establertes per qualsevulla de les parts. 
� Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista al conveni. 
I com a prova de conformitat amb el seu contingut el signen ambdues parts en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament. 
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S’ADJUNTA COM ANNEX 1 DEL CONVENI LA RELACIÓ DE L’EQUIPAMENT QUE 
CONTINUA ESSENT TITULARITAT DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ. 
Segon. Procedir a la seva signatura. 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació en la  propera sessió 
ordinària que tingui lloc.  

 
� 110/2013, de 16 de maig: 

Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament 
d’Alguaire  per a la posada en servei de la deixalleria d’Alguaire el text íntegre del qual és el 
següent: 
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT D’ALGUAIRE 
PER LA POSADA EN SERVEI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
Lleida,  d’ de 2013 
D’una part el Sr. Pau Cabré Roure, president del Consell Comarcal del Segrià, actuant en la 
seva representació, 
D’una altra part el Sr. Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire, actuant en la 
seva representació, 
EXPOSEN 
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament d’Alguaire, en sessió de data 30 de setembre de 2010, va 
adoptar l’acord d’aprovació de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià per 
la gestió de la deixalleria municipal i per la cessió del seu ús. 
SEGON. El Ple del Consell Comarcal del Segrià, en sessió de data 13 de gener de 2012, 
aprovà inicialment per unanimitat revocar els acords plenaris del 18 de novembre del 2011 pel 
qual es va acordar demanar als ajuntaments de la comarca la delegació de les competències 
per la gestió del servei de la deixalleria i l’acord del Ple del 24 de febrer de 2011 pel qual es va 
acceptar la delegació de les competències dels ajuntaments. 
TERCER. El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 10 de maig de 2012 aprovà 
definitivament per majoria la revocació dels acords de 18 de novembre del 2011 i 24 de febrer 
del 2011 
QUART. El Ple de l’Ajuntament d’Alguaire, en sessió de data 21 de març de 2013, va adoptar 
l’acord de revocació de la delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià, per a la 
gestió del servei de la deixalleria municipal i cessió de l’ús, de conformitat amb l’article 8.5 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
A fi d’iniciar el servei ambdues parts, 
PACTEN 
OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 
PRIMERA. El Consell Comarcal del Segrià es farà càrrec de contractar el personal necessari 
(1) pel funcionament de la deixalleria, assumint les obligacions de pagament del salari i de les 
cotitzacions a la seguretat social.  
SEGONA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a les persones contractades la formació 
necessària per a poder exercir les tasques pròpies del lloc de treball. 
TERCERA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a l’Ajuntament un model de reglament del 
servei i un model d’ordenança fiscal perquè si ho considera l’Ajuntament, procedeixi a la seva 
aprovació. 
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT D’ALGUAIRE 
PRIMERA. L’Ajuntament seleccionarà a la persona resident al seu municipi que ha de ser 
contractada pel Consell Comarcal, que consideri més adient i que estigui en situació d’atur, 
cobrant prestació.  
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SEGONA. L’Ajuntament admetrà a qualsevol persona o entitat de la comarca que compleixi 
els requisits establerts reglamentàriament en la utilització del servei.  
TERCERA. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de subministrament de llum, aigua 
...etc que sigui necessàries per al correcte funcionament dels servei, així com de les despeses 
inicials per l’obertura i posta en funcionament de la instal·lació.  
QUARTA. L’Ajuntament es compromet a fer la difusió del servei. 
VIGÈNCIA. 
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura, i tindrà una vigència fins a 31 de  
desembre del 2013. 
RESOLUCIÓ 
Aquest conveni podrà ser resolt abans de l’acabament del termini de vigència en els casos 
següents: 
� Mutu acord de les parts. 
� Incompliment de les obligacions establertes per qualsevulla de les parts. 
� Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista al conveni. 
I com a prova de conformitat amb el seu contingut el signen ambdues parts en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament. 
Segon. Procedir a la seva signatura. 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació en la  propera sessió 
ordinària que tingui lloc.  
 

� 120/2013, de 24 de maig: 
Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de 
Corbins  per a la posada en servei de la deixalleria de Corbins el text íntegre del qual és el 
següent: 
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE CORBINS 
PER LA POSADA EN SERVEI DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 
Lleida,  d’ de 2013 
D’una part el Sr. Pau Cabré Roure, president del Consell Comarcal del Segrià, actuant en la 
seva representació, 
D’una altra part el Sr. Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins, actuant en 
la seva representació, 
EXPOSEN 
PRIMER. Atès que les administracions públiques poden establir mecanismes de col·laboració 
mitjançant convenis per la prestació de serveis públics. 
A fi d’iniciar el servei ambdues parts, 
PACTEN 
OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 
PRIMERA. El Consell Comarcal del Segrià es farà càrrec de contractar el personal necessari 
(1) pel funcionament de la deixalleria, assumint les obligacions de pagament del salari i de les 
cotitzacions a la seguretat social.  
SEGONA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a les persones contractades la formació 
necessària per a poder exercir les tasques pròpies del lloc de treball. 
TERCERA. El Consell Comarcal del Segrià facilitarà a l’Ajuntament un model de reglament del 
servei i un model d’ordenança fiscal perquè si ho considera l’Ajuntament, procedeixi a la seva 
aprovació. 
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CORBINS 
PRIMERA. L’Ajuntament seleccionarà a la persona resident al seu municipi que ha de ser 
contractada pel Consell Comarcal, que consideri més adient i que estigui en situació d’atur, 
cobrant prestació.  
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SEGONA. L’Ajuntament admetrà a qualsevol persona o entitat de la comarca que compleixi 
els requisits establerts reglamentàriament en la utilització del servei.  
TERCERA. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de subministrament de llum, aigua 
...etc que sigui necessàries per al correcte funcionament dels servei, així com de les despeses 
inicials per l’obertura i posta en funcionament de la instal·lació.  
QUARTA. L’Ajuntament es compromet a fer la difusió del servei. 
VIGÈNCIA. 
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura, i tindrà una vigència fins a 31 de  
desembre del 2013. 
RESOLUCIÓ 
Aquest conveni podrà ser resolt abans de l’acabament del termini de vigència en els casos 
següents: 
� Mutu acord de les parts. 
� Incompliment de les obligacions establertes per qualsevulla de les parts. 
� Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista al conveni. 
I com a prova de conformitat amb el seu contingut el signen ambdues parts en el lloc i la data 
indicats a l’encapçalament. 
Segon. Procedir a la seva signatura. 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació en la  propera sessió 
ordinària que tingui lloc.  
 

� 122/2013, de 27 de maig: 
Primer. Acceptar la reducció de  3.217,70€  en relació a l’import que consta al conveni signat 
entre el Consell Comarcal del Segrià i el Departament de Benestar i Família. 
Segon. Aplicar aquesta reducció a les despeses en matèria de personal. 
Tercer. Trametre el manifest d’acceptació a la Direcció General de Joventut del Departament 
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.  
Quart. Donar compte al ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc 
per a la seva ratificació.  

 
� 127/2013, de 6 de juny: 

Primer. Aprovar sol·licitar subvenció per l’exercici 2013 per al finançament dels programes que 
es relacionen a continuació, així com la declaració que s’incorpora a la sol·licitud: 

Programa Pressupost 
Import 

sol·licitat 
FITXA 5. Programa de minuts menuts 7.650,00 7.650,00 

FITXA 6. Sistema de resposta urgent per a dones que es 
troben en situació de violènica i per als seus fills i filles 10.800,00 10.800,00 
FITXA 9. Servei de transport adaptat 101.336,02 101.336,02 

FITXA 21. Programa d’atenció social a persones amb 
drogodependències 13.810,00 13.810,00 
FITXA 28. Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) 37.260,00 34.500,00 
Coneixement de la societat catalana 3.000,00 2.600,00 
Coneixements laborals i d'estrangeria 2.000,00 1.600,00 
Contractació agent d'acollida 7.832,00 7.832,00 

Contractació de tècnic/a en polítiques migratòries al Consell 
Comarcal del Segrià  18.302,23 18.302,23 
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Contractació de tècnic/a en polítiques migratòries a 
l'Ajuntament d'Alcarràs 23.814,00 14.288,40 
Segon. Aprovar la documentació de tramitació de la sol·licitud i la documentació específica que 
s’annexa. 
Tercer. Donar compte a la Comissió Informativa de Benestar i Família i al Ple del Consell 
Comarcal d’aquesta resolució per a la seva ratificació. 

 
� 151/2013, de 5 de juliol: 

Primer. Prorrogar el contracte de subministrament de RENTING amb l’empresa LAGE 
LANDEN per les maquines EQUIPO RICOH, AFICIO MPC3500AD + SPC420DN + 
Accessorios, per un import de CUOTA  263,00 € + IVA, fins el dia 7 de juliol de 2014. 
Segon.  Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària. 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació. 

 
� 162/2013, de 19 de juliol: 

Primer. Aprovar el Protocol addicional de concreció per al 2013 del Contracte Programa per a 
la coordinació, la cooperació i la col·laboració  entre el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes 
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
Segon. Trametre còpia d’aquesta resolució i del conveni a la Direcció General d’Administració 
Local en compliment del que disposa l’article 309 del Decret 179/1995, de 30 de juny que 
aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Tercer. Donar-ne compte al Ple del Consell Comarcal en la propera sessió ordinària que tingui 
lloc per a la seva ratificació. 

 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que s’ha donat compte de bastants decrets pels quals es demana 
ajuts a la Diputació de Lleida,  per deixalleries, pel funcionament del Consell fins a 31 de 
desembre,  pel museu Mas Dordal, pel dipòsit de Serós, per càrrecs electes fins a 31 de 
desembre;  aproximadament totes aquestes demandes de subvencions sumen uns 120.000€. 
Realment totes aquests partides i també es demana subvenció per actes culturals a l’IEI per 
import de 18.000€ , tenen futur per l’any que bé? Si realment hem de demanar subvenció a la 
Diputació ens hauríem de plantejar realment les prioritats que tenim ara com ja varem dir en el 
discurs de constitució del Consell; si aquests anys hi ha coses que no es poden fer s’haurien de 
deixar de fer i també ens estranya i no es per donar raó o per traure-la però estem endarrerint el 
pagament del conveni del CAAC amb Alcanó que ja el varem reduir al 50%; ens varem 
comprometre a pagar durant el primer trimestre  i ara suposo que ja s’ha fet el primer pagament el 
qual va dir el president que es faria al juliol i el segon a l’octubre. El Consell es va comprometre a 
fer un pagament a un ajuntament i ara no es fa quan toca, els varem rebaixar l’aportació de 
40.000€ a 20.000€    i els paguem tard i malament. Si aquesta es la situació actualment i 
dediquem els recursos de la Diputació a aquestes coses el nostre grup pensa que es podrien 
gestionar d’una altra manera  aquestes recursos que venen de la Diputació i repartir-los d’una altra 
manera per la comarca ja que actualment tenim altres necessitats.  
 
El president diu que la Diputació té unes línees de subvenció i que ens acollim a aquestes línees. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que la majoria de peticions són directes a presidència de la Diputació. 
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4. Presa possessió conselleres 
 
Complint el procediment legalment establert, el president pregunta a les senyores: Maria 
Esperança Casas Diaz, Montserrat Torres Massot i Neus Ramonet Sucarrat, conselleres electes 
proclamades per  resolució de la Junta Electoral Central,  
 
“JURA O PROMET, PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE CONSELLERA COMARCAL DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA” 
 
La Sra. Maria Esperança Casas Diaz contesta: SI, HO PROMETO 
 
La Sra. Neus Ramonet Sucarrat contesta:  PER IMPERATIU LEGAL SI, HO PROMETO 
 
La Sra. Montserrat Torres Massot contesta: PER IMPERATIU LEGAL SI, HO PROMETO 
 
Després de la promesa del càrrec el president els lliura la insígnia del Consell Comarcal. 
 
5. Donar compte de la designació de portaveu i dels  membres de comissions informatives 
 
PRIMER 
 
Aprovada la creació del grups polítics  comarcals  per acord de Ple del Consell de 26 de juliol de 
2011, 
 
Atès el canvi de consellers/eres del grup polític d’ERC, 
 
El Ple es dona per assabentat del següent: 
 
Primer. Les senyores: Esperança Casas Diaz, Neus Ramonet Sucarrat i Montserrat Torres Massot 
integraran el grup polític comarcal d’ERC, designant com a consellera portaveu d’ERC a la 
senyora Montserrat Torres Massot. 
 
SEGON 
 
El Ple del Consell Comarcal  en sessió del 26 de juliol del 2011 adoptà l’acord següent: 
 

D’acord amb el que disposa l’article 18 del Decret 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i article 83 del  Reglament orgànic comarcal, 
correspon al Ple determinar el nombre, la denominació i els membres que han de formar part de 
les comissions informatives de caràcter permanent.  
 
A proposta del president el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents: 
 

Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura i Joventut 
Comissió Informativa de Benestar i Família 
Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat 
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Comissió Informativa d’Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació 
 

Segon. Determinar que les Comissions Informatives estaran integrades per 13 consellers/eres: 4 
en representació del grup polític de CiU; 4 en representació del grup polític del PSC; 2 en 
representació del grup polític del PP; 2 en representació del grup polític d’ERC i 1 en 
representació del grup d’ICV.  
 

Tercer. Les funcions d’aquestes comissions de caràcter permanent seran les previstes a l’article 
82 del Reglament orgànic comarcal. De conformitat amb l’article 87 del ROC les comissions 
informatives seran presidides pel conseller elegit pels components de la respectiva comissió en el 
moment de la seva constitució. 
 
De conformitat amb el que disposa el Reglament orgànic comarcal els membres podran ser 
substituïts d’acord amb el procediment establert a la norma esmentada. 
 
Per acord del Ple de 8 de març del 2013 s’acordà per unanimitat la creació de la Comissió 
Informativa de caràcter permanent denominada  Comissió informativa d’Agricultura i Acció 
Territorial. 
 
El Ple es dona per assabentat del següent: 
 
Primer. L’adscripció de les conselleres del grup polític comarcal d’ERC a les Comissions 
Informatives de caràcter permanent del Consell Comarcal del Segrià : 
 
Comissió Informativa Conselleres adscrites Grup polític Comarcal d’ERC 
Benestar i Família Neus Ramonet Sucarrat i Esperança Casas Díaz 
Ensenyament, Cultura i Joventut Montserrat Torres Massot i Esperança Casas Díaz 
Hisenda, Règim Interior, Empresa i Ocupació Neus Ramonet Sucarrat i Esperança Casas Díaz 
Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat Montserrat Torres Massot i Esperança Casas Díaz 
Agricultura i Acció Territorial Montserrat Torres Massot i Esperança Casas Díaz 
Comissió Especial de Comptes Neus Ramonet Sucarrat 
 
Segon. Trametre certificació d’aquest acord als grups polític comarcals als efectes del seu 
coneixement. 
 
La Sra. Montserrat Torres diu que ha estat un honor la presa de possessió i també tenir el càrrec 
de portaveu; espero desenvolupar la tasca que se m’encomana de manera correcta digna, fer una 
bona gestió i dur a terme aquesta feina amb il·lusió i dins de les possibilitats dels temps que 
corren;  a partir d’aquí espero que puguem treballar tots a gust i entre tots tirar endavant totes les 
tasques que al Consell Comarcal li pertoquen. Moltes gràcies.  
 
Des de la presidència es dona la benvinguda a les noves conselleres alhora que desitja tenir la 
mateixa bona relació que amb els consellers sortints; el vostre grup sabeu que som equip de 
govern la qual cosa vol dir que demà mateix faré el decret de presidència nomenant la consellera 
Neus Ramonet com a vicepresidenta del Consell i també la proposta de presidenta de la Comissió 
de Benestar i Família.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que en representació del grup del PSC a la Comissió d’Agricultura es 
substitueix el conseller Sr. Mario Urrea pel conseller Sr. Joan Sabaté. A continuació dóna la 
benvinguda a les noves conselleres d’ERC desitjant poder treballar conjuntament; en el si del 
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Consell no es que haguem de tenir moltes discussions politiques a part del que ja varem dir quan 
es va constituir el Consell sobre el govern.  
 
El Sr. Pere Expósito encoratja al grup d’ERC a que facin una bona feina i un bon control de la 
gestió de presidència. 
 
El president dóna les ”gràcies” al representant d’ICV, pel que ha dit.  
 
El Sr. Josep Ma Palau dona la benvinguda a les tres noves conselleres i diu que espera tenir la 
mateixa bona relació com amb els tres representants d’ERC que hi havia fins ara.  
 
Des de la presidència es diu que el més alt honor del ciutadà d’un municipi es ser-ne regidor i que 
també és un honor tenir representació de la comarca. Allò que els  ajuntaments no podem 
gestionar com a propi ajuntament ho hem de fer des del Consell Comarcal. L’òptica del Consell és 
diferent de l’òptica municipal i espero tenir la mateixa relació amb el grup d’ERC que fins ara. 
 
6. Aprovació del conveni amb els ajuntaments pel pr ojecte de tècnics compartits (joventut) 
 
Vist el contingut del  conveni que regula els compromisos que adquireix el Consell Comarcal i els 
ajuntaments interessats en participar en  el projecte “NRTLL’T”, corresponent a l’any 2013,  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura i Joventut, de 22 de 
juliol de 2013, 
  
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa a signar entre el Consell Comarcal 
del Segrià i els ajuntaments de la comarca que executen el projecte “NRTLL’T” de tècnics 
compartits de joventut, corresponent a l’anualitat 2013 que es transcriu a continuació: 
 
CONVENI MARC DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE xxxxxxxxx PER AL DESPLEGAMENT 
D’ACCIONS EN FAVOR DE LA JOVENTUT I EXECUCIÓ DEL PROJECTE “NRTLL’T” DE 
TÈCNICS COMPARTITS DE JOVENTUT A LA COMARCA DEL SEGRIÀ EN MATÈRIA DE 
JOVENTUT ANY 2013 
 
CONVENI A EN MATÈRIA DE TÈCNICS COMPARTITS DE JOVENTUT  PROJECTE NRTLL’T 
 
A Lleida, el dia  , de ______   de 2013 
 
D’una part, l’Il.lm. Sr. Pau Cabré i Roure, President del Consell Comarcal del Segrià, en nom i 
representació del la Corporació, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 13 del Decret 
Legislatiu 4/2003,Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, que aprova el 
TRLOCC. 
 
De l’altra l’Il.lm. Sr. XXXXXXXXXXXXX de l’Ajuntament de XXXXXXX, en nom i representació de 
la Corporació, en  virtut de les atribucions que li confereix el Decret Legislatiu 2/2003  de 28 d’abril. 
 
Tots en la  representació amb la qual actuen, es reconeixen mútuament capacitat legal per a 
atorgar aquest conveni i, 
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E X P O S E N  
 
Primer. D’acord amb l’article 28.1.d) del Decret Legislatiu 2/2003 , el qual estableix que correspon 
a les comarques, cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 
desenvolupament del territori. 
 
Segon. L’ens local per a la gestió dels seus interessos segons l’article 71.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els 
serveis públics que contribueixin  a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de 
veïns. 
 
Tercer. Els ens locals poden instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica tècnica i 
administrativa per a la realització i gestió d’assumptes d’interès comú, i essent una d’aquestes 
l’actuació anomenada PROJECTE “NRTLL’T”, compresa en el projecte de Tècnics Compartits en 
matèria de Joventut vinculat al Pla Estratègic 2009 – 2013 i Pla d’Actuació en Polítiques de 
Joventut 2013, redactat pels serveis tècnics del Servei Comarcal de Joventut del Consell 
Comarcal del Segrià. 
 
En la seva virtut, 
 
CONVENEN 
 
Primer. Una aportació econòmica de 300 € per al Conveni anual 2013, en relació amb les tasques 
del Tècnic Compartit en matèria de joventut. 
 
Segon. L’aprovació d’aquest Conveni suposa l’acceptació per part del Consell Comarcal del 
Segrià de les responsabilitats de funcionament del Projecte NRTLL’T en matèria de Tècnics 
Compartits de Joventut i el compromís d’assumir les responsabilitats d’acció que aquest projecte 
implica en relació al servei. 
 
Tercer. L’Ajuntament de xxxxxx farà efectiva la seva aportació al finançament de l’activitat  amb la 
presentació de les corresponents liquidacions semestrals  per part del Consell. 
 
Quart. El Consell Comarcal del Segrià es compromet a dissenyar el Projectes d’activitats juvenils 
dins el període de convocatòria anual de la Direcció General de Joventut i assumir les tasques 
d’execució d’aquest Projecte: 
- Detecció de les necessitats de la població juvenil, en matèria de polítiques de joventut, a 

través de trobades presencials i no presencials 
- Atenció juvenil i assessorament a ajuntaments, joves i entitats juvenils, en matèria de joventut 
- Redacció del Projecte d’Activitats Juvenils 
- Suport en l’execució del Projecte d’Activitats Juvenils 
- Inclusió de les activitats que se’n derivin a la publicació TARDORJOVE 
- Redacció de la memòria valorativa del Projecte d’Activitats Juvenils 
- Suport en el procediment administratiu de sol·licitud i justificació de les subvencions de la 

Direcció General de Joventut 
 
Cinquè. L’Ajuntament de xxxxxxx facilitarà al Servei comarcal de Joventut la informació o 
cooperació necessària en l’elaboració i execució del projecte (materials, informació, contactes). A 
més a més cal que l’Ajuntament parteixi d’uns requisits previs: 
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- Sensibilització en vers les polítiques de Joventut i conscienciació de la necessitat de treballar 
en base a les subvencions dels Plans Locals de Joventut com a estratègia a nivell local per al 
treball amb els joves. 

- Voluntat per establir un treball de continuïtat independentment de factors externs als Projectes, 
les subvencions o a les voluntats Polítiques. 

- Oferir suport i col·laboració des dels serveis propis de l’Ajuntament (Regidor/a, serveis 
administratius, etc....) per tal de dur a terme un treball conjunt amb el Servei Comarcal de 
Joventut del Segrià. 

- Compromís per part de l’Ajuntament d’aportació de capital que repercuteixi directament sobre 
el Projecte NRTLL’T (quota tècnic) i sobre els Projectes presentats. 

- Disponibilitat i implicació per part del regidor/ora de Joventut per tal d’assistir a les formacions 
que es duguin a terme i reunions. 

 
Sisè. L’Ajuntament per mitjà d’aquest conveni es compromet a la presentació del projecte 
d’activitats juvenils respectiu i assumir les responsabilitats de funcionament d’aquest Projecte per 
tal que el Tècnic Compartit pugui dur a terme la seva tasca professional. 
Setè. Aquest Conveni té caràcter interadministratiu, i en tot allò no previst en el mateix, s’atendrà 
al que disposa el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril ,text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
Qualsevol conflicte que pugui sorgir en la seva interpretació serà plantejat per la part lesionada 
davant l’altra en via administrativa, sotmetent-se en cas de persistir la desavinença als òrgan 
competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Vuitè. El conveni té una vigència d’un any natural fins a 31 de desembre de 2013. 
 
En prova de conformitat, signen aquest Conveni per duplicat i a un sol efecte, en la data al principi 
indicada.          
 
Segon. Facultar el president per la signatura dels convenis específics amb els ajuntaments que 
s’han adherit al projecte: Aitona, Alcanó, Alfés, Artesa de Lleida, Aspa, Benavent de Segrià, Els 
Alamús, La Granja d’Escarp, La Portella, Maials, Sarroca de Lleida, Sunyer i Torres de Segre.  
 
Tercer. Trametre còpia de l’acord i dels convenis  a la Direcció General d’Administració Local. 
 
7. Aprovar la dotació econòmica assignada al Consel l Comarcal per al curs escolar 
2012/2013       
 
Vist el contingut de l’addenda de regularització econòmica corresponen al conveni formalitzat 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del 
Segrià per a la delegació de competències quant a la gestió del transport escolar, el servei escolar 
de menjador i altres prestacions en matèria d’educació del curs  escolar 2012/2013, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura i Joventut, de 22 de 
juliol de 2013, 
  
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el contingut de l’addenda de regularització econòmica del curs escolar 2012/2013 
al conveni formalitzat entre el Departament d’Ensenyament e la Generalitat de Catalunya i el 
Consell Comarcal del Segrià per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de 
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transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria 
d’ensenyament. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que s’hauria de parlar seriosament amb el Departament 
d’Ensenyament i amb la Conselleria perquè ens rebaixen sistemàticament l’addenda i a més a 
més el percentatge de les despeses de gestió; no es que hagin baixat del 5% al 3,5% sinó que al 
rebaixar  l’import de l’addenda aquest 3,5% queda en un 2,5%: Tot i que hi dediquem més 
recursos nostres ( per exemple les educadores valoren els ajuts de menjador) perquè no podem 
contractar altra gent, però això va en detriment del servei als ajuntaments que estem pagant ( bé 
alguns no paguen). S’ha de discutir amb el Departament d’Ensenyament i sinó tal com varem 
acordar l’altre dia el nostre grup retornar les competències d’aquest Departament i que en facin 
ells la gestió; a més a més de que l’addenda es més baixa no paguen quan toca i resulta que 
devem molts diners als proveïdors tant de transport  com de menjador escolar i qui queda 
malament al final es el Consell Comarcal i també quedem malament amb els veïns de la comarca; 
les ajudes socio econòmiques cada vegada son menys quan cada vegada hi ha mes necessitats; 
en les actuals circumstancies s’hauria de plantejar una reunió molt seriosa amb Educació perquè 
si no ha de sortir rentable i a damunt ens hem d’endur com a Consell els “marrons” d’aquest 
Departament que s’ho gestionin ells i es facin càrrec també del tècnic que tenim nosaltres. 
 
El president diu que dels 1.500 expedients d’ajuts de menjador que es gestionen aproximadament 
1.000 expedients són de Lleida ciutat. Tenim hora demanada a la Directora General 
d’Ensenyament per manifestar en nom de tots els Consells Comarcals que estem patint unes 
qüestions que no ens corresponen;  quan van retirar els menjadors escolars dels instituts va baixar 
l’addenda i va  baixar la quantitat que ingressava el Consell per despeses de gestió; també ens 
han retallat l’aportació per transport escolar . A veure si som capaços de traure llum en aquesta 
reunió amb la Directora General sinó una de les propostes que haurem de fer no de cara al curs 
que bé sinó als següents que amb aquestes condicions no ens podem fer càrrec de la gestió.  
 
8. Acord de pròrroga dels contractes de transport e scolar 

 
Antecedent primer 
 
Acord del Ple del 3 de maig del 2013 
 
La Comissió Informativa d’ Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports va informar favorablement en 
data 29 d’abril de 2013 la proposta de prorrogar per al curs 203/2014 els lots de transport escolar 
corresponents als números 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 
30 i 31 aquesta proposta correspon al núm. 15 de l’ordre del dia de la present sessió plenària.   
 
A proposta del president, assabentada la Junta de Portaveus i atès que el Departament 
d’Ensenyament demana que es tragui a concurs el servei de transport per abaratir la despesa, el Ple 
acorda per unanimitat: 
 
Primer. No prorrogar els contractes actualment vigents de transport escolar que consten en els 
expedients respectius per al curs escolar 2013/2014.  
 
Segon. Acordà la licitació pública del servei  de transport escolar. 
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Tercer. Previ informe de la Comissió Informativa d’ Ensenyament, Cultura, Joventut i esports, facultà 
el president per tramitar l’expedient de licitació i aprovà els documents necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord precedent. 
 
Antecedent segon 
 
Consta en l’expedient la comunicació de l’acord  a les empreses prestadores del servei de 
transport escolar. 
 
Antecedent tercer 
 
Consta a l’expedient l’estudi econòmic de les diferents línees  de transport segons l’Observatori de 
costos.  
 
Antecedent quart 
 
No consta signat l’encàrrec de gestió del servei de transport escolar per al curs 2013/2014, amb el 
corresponent finançament.  
 
Si es considera vigent el conveni signat l’any 1.988 es mantenen delegades les competències, 
però en data 8 de maig de 2013 el Departament d’Ensenyament ha tramés proposta d’un nou 
conveni de delegació de competències que ha de substituir el de l’any 1988 que estarà vigent des 
de l’inici del curs escolar 2012/2013 i que es podrà prorrogar anualment i de manera tàcita fins a la 
finalització del curs 2015/2016. Aquesta inseguretat jurídica i de manca finançament per al curs 
2013/2014 impedeix traure a licitació els lots de transport escolar. 
 
Antecedent cinquè 
 
Informe de secretaria sobre pròrroga, modificacions de contracte i revisió de preus.  
 
L’adequació del preu del contracte durant la seva execució a la realitat del mercat   s’ha ‘efectuar, 
ordinàriament pel sistema de revisió de preus que s’hagi previst al plec de clàusules 
administratives particulars i d’acord amb les previsions de la legislació de contractes. 
 
Antecedent sisè 
 
Articles del plec de clàusules administratives que formen part integrant dels contractes següents: 
 
Lot 7 26.700,00 26.700,00 
Lot 8 13.645,00 13.645,00 
Lot 10 36.821,08 36.821,08 
Lot 19 23.284,35 23.284,35 
Lot 21 17.425,00 17.425,00 
Lot 27 15.130,00 15.130,00 
Lot 29 19.181,28 19.181,28 
Lot 31 17.860,52 17.860,52 
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8. Durada del contracte 
 
La durada total del contracte és d’1 curs escolar (Curs 2012/2013) essent possible una pròrroga 
per un curs escolar més (Curs 2013/2014) que s’haurà d’acordar de forma expressa. 
 
26.  Modificació del contracte  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 106 del TRLCSP solament podrà modificar-se el 
contracte per les causes següents: 
 
Si es necessari utilitzar un vehicles de més capacitat que l’inicialment adjudicat, d’acord amb l’escala 
següent: 
 
Tipus vehicle Increment 
Fins a 35 23,41 euros IVA inclòs 
Fins a 55 16,78 euros IVA inclòs 
Més de 55 22,11 euros IVA inclòs 
 
Per increment/disminució del nombre de quilòmetres de recorregut que impliquin un increment 
màxim del 30% del preu d’adjudicació del Lot corresponent.,  
 
27. Revisió de preus 
 
Es procedirà a la revisió de preus en funció del que determini el Departament d’Ensenyament per 
cada curs escolar. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports del 
22 de juliol del 2013, 
 
A proposta del president  el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Acordar expressament la primera i única pròrroga prevista als contractes dels Lots núm. 7, 
8, 10, 19, 27, 29 i 31 per al curs 2013/2014, sempre que es mantingui la delegació al Consell 
Comarcal de la gestió del transport escolar per al curs 2013/2014.  
 
Segon. Acordar expressament la segona i última pròrroga prevista als contractes dels Lots núm. 1, 
2, 9, 12, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28 i 30 per al curs 2013/2014,  sempre que es mantingui la 
delegació al Consell Comarcal de la gestió del transport escolar per al curs 2013/2014. El Lot 18 
es prorroga condicionat a l’efectiva prestació del servei ( INS Castell dels Templers) atès que 
segon indiquen els serveis territorials del Departament d’Ensenyament és un servei a suprimir.  
 
Tercer. Aprovar la revisió a la baixa del preu d’adjudicació fins a un màxim d’un 5%. La baixa del 
5% no pot afectar al preu/dia dels acompanyants, així com facultar el president per a la 
formalització de la pròrroga. 
 
Quart.  Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries. 
 
Cinquè. No prorrogar els contractes corresponents als Lots núm. 3, 4, 5 i  6 (vehicle partida 
Bassanova) i 23 atès que es suprimeix el transport  acordant-se la prestació del servei mitjançant 
l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament (AID) als alumnes.  
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Sisè.  Acordà expressament la segona i última pròrroga prevista als contractes dels Lots núm. 6, 
11, 14, 16, i 22 per al curs 2013/2014,  sempre que es mantingui la delegació al Consell Comarcal 
de la gestió del transport escolar per al curs 2013/2014, amb les següents modificacions: 
Lot 6: supressió del servei a la UEC Almacelles i supressió vehicles partida Bassanova. 
Lot 11: prestació del servei amb un vehicle de menys capacitat per disminució d’alumnes. 
Lot 14: prestació del servei amb un vehicle de menys capacitat per disminució d’alumnes. 
Lot 16: prestació del servei amb vehicles de més capacitat per increment d’alumnes. 
Lot 22: prestació del servei amb un vehicle de menys capacitat per disminució d’alumnes. 
 
Setè.  Notificar aquest acord a les empreses adjudicatàries. 
 
Vuitè. Facultar el president per a la formalització de la pròrroga. 
 
El president comenta que s’havia de traure a concurs el servei però al no tenir el conveni no ho 
hem pogut traure.  
S’ha arribat a un acord amb el Departament d’Ensenyament de prorrogar els contractes i hem 
proposat als proveïdors una rebaixa del 5%; es va fer una reunió amb el representant del gremi 
dels transportistes que hi van estar d’acord, no pel que fa al preu de l’acompanyant que és un 
contracte extern. A l’empresa Salvia que fa el transport especial de la Diputació li afecta la rebaixa 
en la part d’Ensenyament 
. 
Hi ha un tema que després veurem a les mocions que és que el Departament d’Ensenyament ha 
retirat el transport no obligatori és a dir municipis d’Almenar, Alcarràs i Alguaire aquest transport 
no obligatori que és el transport de les pedanies al propi municipi que a la nostra comarca 
solament afecte a tres municipis però que en altres comarques com el Jussà i el Sobirà afecta a 
mols nuclis. Presentem una moció i és una de les coses que també parlarem amb la Directora 
General perquè entenem que no és just.    
 
9. Expedient extrajudicial 3/2013 
 
D’acord amb l'art. 176.2 del TRLHL i amb l’establert en la base 4 “abast dels crèdits 
pressupostaris” que manifesta que  d’execució del pressupost, es podran contraure à càrrec als 
crèdits de l’estat de despeses del present Pressupost com a excepció els crèdits reconeguts pel 
Ple, de conformitat amb l’art. 60.2 del RD 500/1990, encara que corresponguin a despeses 
realitzades en exercicis anteriors.  
 
El Ple acorda per unanimitat el següent:  
 
Primer. Aprovar i incorporar al pressupost 2013 les factures i justificants de subvencions 
corresponents a exercicis anteriors d’acord amb l’annex que consta en l’expedient per un import 
total de 2.253,61 €. 
 
10. Compte General 2012 
 
Atès l'informe de la Comissió Especial de Comptes, del dia 3 de juny del 2013 del compte general 
de l’exercici 2012 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 102 de data 11 de juny de 
2013, sense al·legacions i reclamacions fins a la data i de conformitat amb l'establert en l'article 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,   
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El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar amb els següents resultats: 
 
1. (+) Fons líquids  2.344.597,81 
2. (+) Drets pendents de cobrament  4.208.606,42 
 (+) del Pressupost corrent 2.924.491,98  
 (+) de Pressupostos tancats 369.856,21  
 (+) d'operacions no pressupostàries 939.258,23  
 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació 

definitiva 
25.000,00  

3. (-) Obligacions pendents de pagament  6.377.794,66 
 (+) del Pressupost corrent 4.001.990,63  
 (+) de Pressupostos tancats 1.183.202,48  
 (+) d'operacions no pressupostàries 1.193.805,19  
 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.203,64  
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)  175.409,57 
II. Saldos de dubtós cobrament  0,00 
III. Excés de finançament afectat  0,00 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II 

- III) 
  

175.409,57 
 
 

TENSIÓ DE TRESORERIA 
Saldos bancaris 2.344.597,81 
(+) Drets pendents de cobrament 4.208.606,42 
(-) Obligacions pendents de pagament 6.377.794,71 
FALTA TESORERIA PER PAGAR LES OBLIGACIONS -4.033.196,90 
 
 
     Pendent a 31/12/2012 

Endeutament   
Pendent  

inicial Creacions Amortitzacions 
Llarg 

termini 
Curt 

termini Total 
 
Deutes amb entitats de crèdit           
2011000001 La Caixa-crèdit conce. 561.661,51 0 60.425,23 450.688,63 50.547,65 501.236,28 

 TOTAL  Deutes amb entitats de crèdit 561.661,51 0 60.425,23 450.688,63 50.547,65 501.236,28 
 
Deutes amb ens públics           
2012000001 Bestreta Diputació  0 1.109,74 0 554,85 554,89 1.109,74 

 TOTAL  Deutes amb ens públics 0 1.109,74 0 554,85 554,89 1.109,74 

 
  TOTAL CAPITALS 561.661,51 1.109,74 60.425,23 451.243,48 51.102,54 502.346,02 
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COMPTE RESULTATS PATRIMONIALS 
 
 
A) DESPESES 9.418.082,76 
 
1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ 0 
2. APROVISIONAMENTS 1.538.440,86 

  Altres despeses externes 1.538.440,86 

  607 TREBALLS REALITZAT PER ALTRES ENS 1.538.440,86 
3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS 7.169.922,05 

  Despeses de personal 2.309.224,72 

  640 SOUS I SALARIS 1.693.635,59 

  641 INDEMNITZACIONS 41.616,90 

  642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA 557.687,87 

  644 ALTRES DESPESES SOCIALS 4.340,25 

  649 DESPESES DIVERSES 11.944,11 

  Prestacions socials 385.834,68 

  645 PRESTACIONS SOCIALS 385.834,68 

  Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 454.611,65 

  68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 454.611,65 

  Altres despeses de gestió 4.012.343,64 

  62 SERVEIS EXTERIORS 3.991.047,67 

  63 TRIBUTS 21.295,97 

  Despeses financeres i assimilables 7.907,36 

  662 INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI 5.173,26 

  669 ALTRES DESPESES FINANCERES 2.734,10 
4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 599.886,30 

  Transferències i subvencions corrents 599.886,30 

  650 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 596.708,10 

  651 SUBVENCIONS CORRENTS 3.178,20 
5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 109.833,55 

  Despeses i pèrdues d'altres exercicis 109.833,55 

  679 DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS 109.833,55 
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B) INGRESSOS 9.194.722,54 
 
1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 0 
2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ 0 
3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 13.283,60 

  Ingressos tributaris 13.283,60 

  Taxes 13.283,60 

  740 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS 13.283,60 
4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 950,95 

  Altres ingressos de gestió 1,34 

  Ingressos accessoris i altres de gestió corrents 1,34 

  777 ALTRES INGRESSOS 1,34 

  Altres interessos i ingressos assimilats 949,61 

  Altres interessos 949,61 

  769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 949,61 
5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 9.168.598,10 

  Transferències corrents 9.168.598,10 

  750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.168.598,10 
6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 11.889,89 

  Beneficis per operacions d'endeutament 11.611,95 

  774 BENEFICIS PER OPERACIONS D'ENDEUTAMENT 11.611,95 

  Ingressos extraordinaris 277,94 

  778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS 277,94 

  DESESTALVI 223.360,22 
 
Segon. Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l'integra a la fiscalització 
del Tribunal de Comptes, mitjançant la Sindicatura de Comptes, tal i com s'estableix en l'article 
212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
11. Pendents pagament fora termini 2n trimestre 201 3 
 
El Ple es dona per assabentat del següent: 
 
En quan a la morositat de les administracions públiques, l’article 4 de la llei 15/2010, disposa:  
 
Article 4. Morositat de les Administracions públiques.  
 
1. L’interventor/a general elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 

previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de la Administració General de 
l’estat, que inclourà necessariament el número i quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’està incomplint el termini.  

2. Les Comunitats Autònomes establiran el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta llei.  

3. Els tresorers o, en el seu defecte, Interventors de les corporacions locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei.  
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4. Sense prejudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
l’informe esmentat haurà de ser tramès, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i al seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes. 
(eacat).  

5. La informació així obtinguda  podrà ser utilitzada per les Administracions receptores per la 
elaboració d’un informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al 
pagament per part de les Administracions Públiques.  

 
Article 5. Registre de factures en les Administracions locals 
 
La intervenció o òrgan de la Entitat local que tingui atribuït la funció de comptabilitat, incorporarà a 
l’informe trimestral al Ple, una relació de les factures o documents justificatius amb respecte als 
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en l’esmentat registre i no 
hagin set aprovats.   
Es deriva de la llei l’obligació de l’elaboració per part de la Tresoreria i/o la Intervenció de l’informe 
que posi de manifest el compliment dels terminis previstos en la llei per al pagament de les 
obligacions del Consell Comarcal del Segrià, així com l’obligació de trametre el mateix als òrgans 
competents del Ministeri d’economia i Hisenda i òrgans de la Comunitat Autònoma que tinguin 
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.  
 
El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement 
d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació. 
 
En el Consell Comarcal del Segrià l’adaptació comptable a aquesta llei s’ha fet mitjançant la 
implantació d’un registre de factures introduït des del gener de 2011, una vegada es va signar el 
conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i el Consorci Administració Oberta de Catalunya. 
 
Es fa constar que des d’intervenció es desconeix l’existència de factures presentades al registre 
general del Consell i no presentades al registre de factures d’intervenció per l’inici del seu tràmit.    
 
Es fa constar que la tresoreria disponible en comptes operatius de gestió a 31-03-2013 és: 
 

Entitat Saldo a 30-06-2013 
LA CAIXA  1.357.591,41 
BBVA 33.276,45 
Total tresoreria disponible 1.390.867,86 

 
* No s’indica saldo del compte restringit per PUOSC 
 
De la llei reguladora d’hisendes locals s’extreu el principi de prioritat de pagaments.  
 Aquest principi es defineix com l’ordenació de determinats pagaments previst a la llei que té 
preferència sobre qualsevol altre pagament que s'ha de fer amb càrrec als fons de l'entitat preveu 
l'article 187 del Reial Decret 2 / 2004 de 5 de març  
 «L'expedició de les ordres de pagament s'ha d'acomodar al pla de disposició de fons de la 
tresoreria que estableixi el President que, en tot cas, haurà de recollir la prioritat de les despeses 
de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors. »  
Així que respecte a la prioritat de pagament s’haurà d'acudir al pla de disposició de fons aprovat 
per decret de presidència número 152/2012 i publicat al Butlletí Oficial de la Província el dia 04 
d’octubre de 2012. 
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I si no es respecta la prioritat de pagaments que preveu l'article 187 del Reial Decret 2 / 2004 de 5 
de març i pla de disposició de fons s’haurà d’elaborar un informe fent constar "que s'ha produït 
una alteració de l'ordre de pagament prevista pel article 187 de la LHL i pel tribunal de comptes o 
del pla de disposició de fons si existeix, i respecte d'aquells despeses corresponents a operacions 
comercials documentades mitjançant factures / certificacions d'obra, afecta el compliment de la 
Llei 15/2010 de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials pel que fa al 
compliment de terminis de pagament i la meritació dels corresponents interessos de demora ». 
 
S’annexen els següents llistats:  
 
� En relació a les factures (capítols econòmics 2 i 6 del pressupost) 
� Obligacions amb incompliment del termini de pagament pendent de pagament per un import 

total de 3.615.872,55€ 
� Obligacions amb incompliment del termini de pagament pagades per un import total de 

1.848.611,95€ 
 
En relació a les subvencions (capítol econòmic 4 del pressupost) 
� Obligacions pendent de pagament per un import total de 165.968,91€ 
� Obligacions pagades per un import total de 274,00€ 
 
En relació a les obligacions no reconegudes en termini 
� Obligacions no reconegudes després de 30 dies  
� Obligacions no reconegudes després de 3 mesos 
 
En el cas que el pagament es realitza incomplint els terminis de pagament previstos en el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (art. 216), el termini per a l'exercici l’acció és de 4 
anys. Aquest està establert en l'art. 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària -LGP-. 
 
El dies a quo, que determina l'inici del referit termini de prescripció, atenent els preceptes TRLCSP 
ha de considerar com el primer dia posterior a aquell en què hagi vençut el termini legal per 
procedir al pagament del servei prestat a satisfacció de l'Administració. 
 
12. Aprovació de l’expedient de modificació de crèd its núm. 5/2013 
 
Atès, la memòria justificativa de Presidència i l’informe de la intervenció del Consell Comarcal  
referent a l’expedient núm. 5/2013 de modificació de crèdit amb transferències entre partides de 
despeses i majors ingressos es presenta el següent:  
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.5/2013  del Pressupost en vigor, 
en la modalitat transferència de crèdit i majors ingressos  d’acord amb el següents quadres: 
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PRESSUPOST DE DESPESES     
162 22706 UDL PROJECTE AVALUACIÓ   14.999,99 
MEDI AMBIENT   14.999,99 
232 12001  RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2  20,00 5.294,90 
232 12004  RETRIBUCIONS BASIQUES C2    2.145,73 
232 12100  COMPLEMENTARIES   20,00 3.680,11 
232 12101  COMPLEMENTÀRIES ESPECÍFIC  20,00 3.353,48 
232 16000  QUOTA EMPRESARIAL SEGURETAT SOCIAL  20,00 4.410,67 
232 23120  DIETES / IMMIGRACIÓ  10,00 4.000,00 
232 46201  ALCARRAS     8.000,00 
IMMIGRACIÓ     30.884,89 
233 25000  TRANSPORT ADAPTAT  100,00 86.416,40 
233 25002  AJUTS MENJADOR  2.500,00 10.000,00 
233 25003  PACOS  1.000,00 19.900,00 
233 25004  PREVENCIÓ DROGODEPENDENTS (AVENTURA DE LA VIDA)  100,00 2.800,00 
233 227994  SERVEIS PSICOLEG I JURIDIC DONA  3.100,00 4.400,00 
233 25005  VIOLÈNCIA DE GÈNERE. ALLOTJAMENTS  2.640,29 4.757,63 
233 48000  AJUTS D'URGÈNCIA. SERVEI DE MENJADORS  19.500,00 12.215,00 
233 46202  MENUTS ALCARRAS    5.731,71 
SERVEIS SOCIALS   146.220,74 
    TOTAL   192.105,62 
 
PRESSUPOST D'INGRESSOS  INICIAL MENYS 
NOUS INGRESSOS   14.999,99 

46119   
DIPUTACIÓ medi ambient avaluació ambiental de dipòsit  
controlat de residus de Seròs   14.999,99 

MAJORS INGRESSOS    103.094,49 
45003   IMMIGRACIÓ    26.324,00 
45100   ICD   34.400,00 
45004   BENESTAR SOCIAL   42.370,49 
 TRANSFERENCIES DE DESPESES    -74.011,14 

232 226992  DESPESES GENERALS / IMMIGRACIÓ  12.000,00 -7.800,00 
233 227991  SAD SOCIAL  154.527,71 -54.527,71 
233 227993  LAPAD. LLEI DE LA DEPENDÈNCIA  350.271,98 -11.683,43 

    TOTAL   192.105,62 
 
El total de l’expedient puja:  192.105,62 € 
Partides que necessiten crèdit per import de 192.105,62 € 
Partides que poden disminuir el crèdit  per un import   - 74.011,14 € 
Majors ingressos  per un import  118.094,48 € destinats a les partides anteriors que necessiten 
crèdit. 
 
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, 
per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions 
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davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es 
presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
El president diu que tal com va explicar en Junta de Portaveus la modificació el que fa és dotar a 
les partides obertes dotar-les amb els ingressos del contracte programa del Departament de  
Benestar i Família. 
  
13. Mocions 
 
Primera 
 
Moció sobre el transport i el menjador dels escolars d’ensenyament obligatori dels pobles 
agregats 

 
La Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació, estableix en el seu article 81, que correspon a 
les administracions educatives garantir a tot l’alumnat, durant l’etapa d’educació primària, un lloc 
escolar gratuït en el seu propi municipi o zona d’escolarització establerta. En aquest sentit en 
l’apartat 2 de l’article 82 Igualtat d’oportunitats en el món rural, diu: en l’educació bàsica, en les 
zones rurals en què es consideri aconsellable, es pot escolaritzar els nens en un municipi pròxim 
al de la seva residència per garantir la qualitat de l’ensenyament. En aquest cas les 
administracions educatives han de prestar gratuïtament els serveis escolars de transport i, si 
s’escau, menjador i internat. 
 
El Decret 160/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics de titularitat del departament d’Ensenyament, en el seu Article 2 estableix que el 
departament d’Ensenyament garantirà la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat 
escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva 
titularitat, quan l’alumnat estar obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència. 
 
Històricament el govern de la Generalitat ha anat assumint el cos del transport i menjador de tots 
aquells alumnes de l’ensenyament obligatori, que es veien obligats a desplaçar-se del seu poble 
de residència, encara que aquest desplaçament fos a un altre poble del mateix municipi. En els 
últims anys però, el govern de la Generalitat, degut a greus problemes pressupostaris i financers, i 
fent una interpretació literal i estricta del que determina la normativa, ha decidit no cobrir el cost 
del servei de menjador i transport a aquells alumnes que es vegin obligats a desplaçar-se a 
centres educatius que estan ubicats en poblacions pertanyents al propi municipi. 
 
Aquesta decisió genera un important greuge comparatiu, no respecta la voluntat de la normativa 
de assegurar la gratuïtat de l’educació en l’etapa obligatòria i va en contra del dret històric, adquirit 
anys enrere, per part d’aquells pobles que varen veure com es tancaven les seves escoles. 
 
És per això, i per tal de coadjuvar en les dificultats financeres del govern català, que la Diputació 
de Lleida ha habilitat una partida pressupostària en els exercicis 2012 i l’actual 2013 per fer front a 
part del cost del transport escolar no obligatori amb l’objectiu de mantenir l’equilibri territorial i 
l’escolarització en igualtat de condicions dels alumnes que viuen en pobles agregats. 
 
A les comarques de Lleida, amb molts pobles amb poca densitat poblacional i la seva singular 
distribució territorial (municipis amb pobles agregats molt dispersos), aquest greuge comparatiu es 
fa encara més evident 
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A proposta dels grups polítics comarcals, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent:  

 
Primer.- El Consell Comarcal del Segrià manifesta que el cost del transport i menjador dels 
escolars d’ensenyament obligatori que es vegin obligats a desplaçar-se fora del seu poble de 
residència ha de ser assumit per les administracions competents sense tenir en compte que la 
seva escola estigui situada o no en un nucli del mateix municipi. 
 
Segon.- El Consell Comarcal del Segrià insta al govern de l’Estat i als grups parlamentaris de les 
Corts espanyoles a modificar l’article 82.2 de la Llei 2/2066 Orgànica d’Educació de 3 de maig, per 
tal que es garanteixi la gratuïtat de transport i menjador no solament en cas de canvi de municipi 
sinó sempre que l’escolarització tingui lloc en un nucli de població diferent. 
 
Tercer.- El Consell Comarcal del Segrià insta al govern de la Generalitat a modificar el Decret 
160/1996 de 14 de maig, substituint en el seu article 2 el concepte “quan l’alumnat està obligat a 
desplaçar-se fora del seu propi municipi” per “quan l’alumnat està obligat a desplaçar-se fora de la 
seva localitat de residència” 
 
Quart.- Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa i grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern d’Espanya i a la mesa i grups parlamentaris 
de les Corts espanyoles, i a la Diputació de Lleida. 
 
 
Segona 
 
Moció per pal·liar els efectes de les pedregades de l’estiu a les comarques de Lleida i  del Pirineu  
 
Aquest mes de juny algunes comarques de la Plana de Lleida, com el Pla d’Urgell, l’Urgell, Les 
Garrigues, La Noguera,  El Segrià, així com el Pallars Jussà s’han vist  afectades per un greu 
tempesta de pedra, vent i pluja. La pedra de dimensions considerable va provocar importants 
d’anys danys materials en alguns dels municipis, en explotacions agrícoles, horts, fruiters. Les 
pèrdues en el sector agrari han estat quantioses, han afectat almenys unes 45.000 hectàrees de 
conreus, principalment fruiters i cereals. 
 
La tempesta de pedra ha afectat  a un gran nombre de municipis. Els danys provocats suposen 
una amplia afectació entre  70 i el 100% de la collita, tot i que hi ha certs municipis on l’afectació 
ha estat més localitzada, en altres, però, han estat afectades la totalitat de les parcel·les agrícoles, 
per tant els danys que ha provocat la tempesta degut a la virulenta calamarsada  són molt 
importants per al sector agrari de les comarques de Lleida  en general i en alguns municipis  del 
Pallars. Per tant es reclama que els peritatges que cal fer es facin ràpidament degut que estem a 
les vigílies de la recol·lecció i en un moment molt delicat pel sector fructícola català. 
 
Alguns Ajuntaments que s’han vist afectats per les tempestes es veuran obligats a suportar 
despeses econòmiques importants en la reparació i manteniment de la infraestructura municipal, 
equipaments,  mobiliari urbà, etc.  

 
A proposta dels grups polítics comarcals, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent:  
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Primer.- El Consell Comarcal del Segrià donarà el suport necessari als municipis afectats per la 
pedregada de l’estiu, així com  promourà les accions necessàries per tal de consensuar amb altres 
administracions com la Generalitat de Catalunya o la subdelegació del Govern de l’Estat, la 
col·laboració necessària per implementar amb celeritat els ajuts i reparar  en general els danys 
ocasionats per les pedregades. 
 
Segon.- El Consell Comarcal del Segrià insta al govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 
� Actuar davant de les companyies asseguradores per tal de que la valoració dels danys i la 

indemnització conseqüent sigui d’acord amb la pèrdua real del valor comercial de les 
produccions agràries assegurades, el més aviat possible.  

 
� Que habiliti una partida extraordinària per facilitar crèdits amb bonificacions d’interessos per 

ajudar a la reposició de l’activitat productiva afectada negativament per la incidència de les 
pedregades. 

 
� Habilitar mesures de suport per reposar, si s’escau,  la plantació fructícola en el cas d’afectació 

molt greu per la via d’ampliar el Pla de Reconversió Varietal o per la introducció d’un Pla de 
Millora de caràcter extraordinari. 

 
Tercer.- El Consell Comarcal del Segrià  demana al Govern de l’Estat i a l’Agència Estatal 
Tributària la reducció dels mòduls pels quals es calculen el que han de pagar en concepte 
d’impost sobre la renda de les persones físiques, i al Ministeri de Treball per a que apliqui 
exempcions pendents per a tots aquells agricultors afectats.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat, a la mesa i els 
Grups Politics del Parlament de Catalunya, a la Mesa i als Grups Politics del Congrés de Diputats i 
a la Diputació de Lleida.  
 
 
Tercera 
 
Moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds per declarar el Segrià comarca lliure de la 
tècnica fractura hidràulica, coneguda com a “ FRACKING” 
 
Relació de fets 
 
Atès que en els últims temps han proliferat les SOL·LICITUDS DE PERMISOS per part de 
diverses empreses per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs no convencionals, tant al govern 
d’Espanya com al de la Generalitat. 
 
Atès que en la TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ d’aquestes sol·licituds no s’ha tingut en compte i 
no s’ha informat les corporacions i entitats locals directament afectades ni tampoc a la població en 
general. 
 
Atès que el MÈTODE D’EXPLOTACIÓ que s’utilitza per la investigació i l’extracció d’aquests 
hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o “fracking”, mètode enormement agressiu pel 
territori. 
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Atès que la DESPESA D’AIGUA que exigeixen aquestes activitats és absolutament inadmissible  
pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els quals és aquest un bé escàs i cada cop més 
preuat. 
 
Atès que la més que probable CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS seria IRREVERSIBLE,  amb 
compostos químics directament filtrats dels treballs d’exploració i explotació. 
 
Atès que les perforacions i la fractura de les roques poden causar MOVIMENTS SÍSMICS. 
 
Atès de l’alteració PAISATGÍSTICA deguda a la proliferació dels pous d’extracció amb tota la 
infraestructura que suposa d’instal·lacions, emmagatzematge i tràfic, anorrearia totalment el 
mosaic agrari i forestal del territori. 
 
Atès de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius per la fauna, la vegetació i la 
mateixa salut de les persones. 
 
Atès que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR AGROALIMENTARI en el 
qual es basa bona part de l’economia del territori. 
 
Atès que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al medi natural i al paisatge, 
especialment el TURISME, que veurien devastats molts dels seus projectes de present i de futur.  
 
Atès que aquesta activitat es  desenvolupa de forma excloent i depredadora de les vies de creació 
de riquesa arrelades al país i porta a la CONDEMNA ECONÒMICA dels nuclis rurals un cop 
passada la fase d’extracció de gas. 
 
Atès que les empreses que sol·liciten els permisos responen únicament a interessos econòmics 
de CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al nostre país, i a l’especulació borsària a partir 
dels recursos energètics. 
 
Atès que el MODEL ENERGÈTIC en el que es fonamenta,  basat en la continuació de l’explotació 
de recursos fòssils, és un model obsolet que perllonga la dependència dels hidrocarburs i és el 
causant del canvi climàtic i de crisis politico-econòmiques.Conscients que el MODEL DE 
DESENVOLUPAMENT que volem està més basat en la racionalització de l’ús d’energia, en la 
recerca energies alternatives, en l’eficiència energètica, en l’ús intel•ligent dels recursos naturals i 
en una economia social i econòmica sostenible. 
 
Atès que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió Europea promou per 
actuar a nivell local i Comarcal contra l’escalfament global, reduint les emissions de CO2 i 
promoure la cultura de l’eficiència energètica. Conscients que la programació d’aquestes 
explotacions es fa incomplint de forma flagrant les DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES 
URBANÍSTIQUES, creant greuges comparatius amb activitats locals i menystenint l’ordenament 
del territori.  
 
Atès que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com França, Irlanda, Bulgària, 
Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha generat gran conflictivitat social a països com el 
Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne les conseqüències. La mateixa UE sosté en un 
informe dels perill que comporta tot i utilitzar-se correctament la tècnica. 
 



 

Pàgina 29 de 37 

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

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

Atès que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase d’explotació, ja que s’han 
d’injectar els mateixos productes químics per portar-la a terme. 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent:   
 
Primer. Declarar la Comarca El Segrià  Zona/terme lliure de fractura hidràulica o “fracking”. 
 
Segon. Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa d’explotació  d’hidrocarburs 
mitjançant la fractura hidràulica.  
 
Tercer. Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en el futur afectats per fracking i 
instar-los a que siguin declarats lliure de fracking 
 
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament d’Empresa i Ocupació no 
autoritzi cap projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs.  
 
Cinquè. Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de Catalunya zona lliure de 
fracking.  
 
Sisè. Instar al Govern d’Espanya a que, com han fet França o el Regne Unit, prohibeixi la 
utilització del fracking.  
 
Setè. Comunicar aquest acord al Govern d’Espanya, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al  
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí , al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria d’Emprea i Ocupació, a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, 
a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a la Federació Catalana de Municipis.  
 
La Sra. Bea Obis diu que ha parlat amb el portaveu d’ICV i que la proposta de CiU era 
d’argumentari no d’acords en el sentit de canviar la paraula de “conscients de” per la paraula 
“atès” ja que entenem que no és un tema de consciencia sinó de que ens donem per assabentats 
de totes les mancances i de tots els problemes que pot generar el tema del fracking; Ho hem 
comentat amb els altres grups i hem compartit que el canvi es solament de vocabulari.  
 
Quarta 
 
Pasqual Izquierdo Torres, com a portaveu del grup socialista al Consell Comarcal del Segrià, a 
l’empara del que disposa l’art.97.3 en relació al 91.4 del Reial decret 2568/86 de 28 de novembre, 
Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmetem a la 
consideració del Ple del Consell Comarcal la següent: 
 
Moció 
 
Atès que el dia 4 de juliol d’enguany es va aprovar de forma majoritària el Pla Hidrològic de la 
Conca de l’Ebre per part del Consell de l’Aigua. 
 
Atès que tot i ser millorable en determinats aspectes aquest Pla, que compta amb el suport de les 
comunitats de regants, suposa un impuls i un reconeixement a la importància que té el sector 
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agroalimentari per a les nostres terres, en preveure importants inversions en la millora de la gestió 
de l’aigua i la modernització de tot el sector, 

L’aigua és un mitjà per obtenir riquesa i que cal invertir per ser més eficients en el seu ús tant en 
l’agricultura com en la indústria com en l’àmbit domèstic. 

Atès que tot allò relacionat amb l’aigua ha de ser objecte d’un tractament prioritari en el que 
predominin el consens, les negociacions i els acords entre les diferents parts. 

És cabdal doncs que es produeixi un acord entre els parts, pel be dels nostres rius, la nostra 
agricultura i la nostra indústria. 

Pels motius anteriorment exposats,  

A proposta del grup socialista, 

El Ple acorda per unanimitat el següent: 

Primer. Instar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat que arribin als acords adients per 
evitar que aquesta problemàtica s’esdevingui un conflicte entre territoris.  

Segon. Instar al Govern de la Generalitat a treballar en defensa dels sistema socio-econòmic de 
les Terres de Lleida en el que l’aigua esdevé determinant per a construir el centre de producció i 
transformació agroalimèntària de referència europea, donant pel suport a les comunitats de 
regants. 
 
Tercer. Instar a ambdós governs a garantir els cabdals al llarg de la conca que contribueixin tant al 
manteniment de la bona salut dels rius com a continuar sent el motor de l’economia de les nostres 
terres. 
 
Quart. Instar al govern de l’Estat a donar a conèixer el calendari d’execució de les inversions 
previstes en el Pla i el seu pressupost. 
 
Cinquè. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Gobierno de Espanya, als 
grups polítics del Parlament de Catalunya i a les comunitats de regants.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que aquesta és la mateixa moció que es va aprovà per unanimitat a la 
Diputació i és sobretot per la defensa dels pagesos i de l’aigua de rec. 
  
El president diu que hi ha un litigi entre la gent que vol fer l’aprofitament ecològic i la gent que vol 
el reg. Sempre tenim el litigi amb els pagesos i no parlem de l’aigua de Barcelon. És una trista 
història que fa anys que arrastrem; polítiques d’embassaments no se’n podrà fer mai més però de 
política de laigua si que se n’ha de fer i l’aigua s’ha demostrat a la nostra comarca que es vida,  i 
qui digui el contrari és que pensa diferent de la majoria de gent . 
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Proposta d’acord de suport a la moció del Consell Comarcal del Pla d’Urgell  
 
Atès que el Consell Comarcal del Pla d’Urgell ha fet arribar al Consell Comarcal del Segrià l’acord 
del Ple de data 1 de juliol del 2013 que aprova la moció de sol·licitud i recolzament pels danys de 
la pedregada del dia 18 de juny del 2013, 
 
El Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Donar suport a la moció de sol·licitud i recolzament pels danys de la pedregada del dia 18 
de juny del 2013 aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Pla d’Urgell.  
 
14. Informes de Presidència 
 
El president informa del següent: 
 
Va arribar fa dos dies una carta de la Generalitat informant d’un canvi a les zones ZEPA de la 
nostra comarca;  afecta a Mas de Melons,  al Pla de l’Urilla; en farem una fotocopia pels 
ajuntaments afectats i poso a disposició dels  ajuntaments, el pla de gestió de cada zona especial 
de protecció l’ha de fer cada ajuntament,  el serveis tècnics comarcals. 
  
Continuem fent el dia de la comarca en el marc de la Fira de Sant Miquel tot i que tindrem l’estand 
compartit amb la Diputació i es farà el dia 27 de setembre. 
 
L’11 de juliol passat es va presentar el recurs contenciós contra l’autorització del dipòsit de Serós 
tal com va acordà el ple. 
 
El dia que es va fer Consell d’alcaldes varem donar compte del protocol d’execució dels 
llançaments que es fa en els diferents partits judicials; es demana des de la Conselleria de Justícia 
que tots els partits judicials apliquin les mateixes mesures pels llançaments. 
 
15. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
 
El Sr. Josep Ma Palau diu el següent: 
 
El passat divendres es va fer Consell d’alcaldes i va ser gairebé monogràfic sobre el tema de 
l’ACA; crec que hauria de sortir un document de suport i marcant tots els greuges comparatius que 
tenim la comarca del Segrià i tota la província de Lleida per ser simplement de Lleida;  se’n va mig 
parlar però jo crec que s’hauria de treballar  força perquè aquest greuge és gran: paguem les 
depuradores de Barcelona, fem de recaptadors de l’ACA d’un impost que jo en dic revolucionari 
per dir-ho suau per tant el Consell Comarcal hem de consensuar un document entre tots els partits 
i tirar-ho endavant. 
 
El President diu que varem saber que paguem un impost per abocaments que a partir d’ara ja no 
el pagarem nosaltres sols sinó que es pagarà a tot Catalunya;  pensava que l’havíem de deixar de 
pagar tots ja que la gestió integral de l’aigua la paguem des de que l’embassen fins que l’aboquem 
al riu; ho hem posat en coneixement de tots els Consells Comarcals i hem demanat a traves de la 
Diputació una compareixença del Conseller per saber fins a quin punt hem de ser responsables de 
la desalinitzadora de Barcelona i dels diners que costa portar l’aigua a Barcelona; també varem 
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parlar del quart tram que vol dir que s’hauran de pagar a partir de cert consum 4€ per metre cúbic, 
cosa que fa inviable tot el que hem defensat de la ciutat habitable de les vivendes amb petit jardí; 
potser en alguna altra zona de Catalunya s’hagi d’aplicar el quart tram però estic segur que aquí 
amb el cost que té l’aigua no s’ha d’aplicar; és un tema que hem de discutir amb la Conselleria, i 
amb la Directora General; el dèficit de l’ACA no l’hem de pagar pas des de Lleida; és  un tema que 
estem treballant i que varem destapar amb el consell d’alcaldes perquè l’endemà de la reunió ens 
van telefonar els presidents dels altres Consells Comarcals dient que féssim les gestions tots 
conjuntament;  hem demanat pel setembre una compareixença del conseller que vingui a la 
subdelegació i ens expliqui el perquè com i de quina manera; també hem parlat amb la Sra.. Marta 
Camps, perquè a Lleida l’aigua no té per que ser tant cara. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta: com està el concurs de la recollida d’escombraries que 
teòricament havíem de decidir a final de mes? 
 
El president contesta que està fent-ho la Diputació i que ha estat impossible per aquest dia tenir-
ho acabat; està molt avançat els dos tècnics tant el del Pla d’Urgell com el del Segrià han treballat 
un plec de clàusules tècniques extraordinari; com que es una cosa que volem fer a 20 anys s’ha 
de fer bé i ens hem deixat portar pel consell de la Diputació; qui més enfadat està per no poder-ho 
portar avui soc jo com a president i espero que el primer divendres de setembre que s’ha de fer el 
ple ordinari ho tinguem damunt de la taula. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que s’està retardant des de principis d’any. A continuació pregunta:  
com està el tema de la construcció dels dics de contenció a l’abocador de Montoliu? 
 
El president contesta que demà hi ha una reunió amb el Director General de l’ARC. Quan parlem 
dels dics també parlem de la planta de triatge i des de l’ACR es vol disociar; jo penso que si hem 
de fer una planta de triatge que costarà 13 milions d’euros per a triar i desprès tornar-ho a portar a 
l’abocador no guanyem res. Segurament que sortirà juntament amb el plec una mini planta de 
triatge per complir amb la normativa europea i no solament la construcció d’un mur de 2 metres 
quan l’alçada de la brossa ja és de 2,30 metres. Hem de parlar del primer mur i del segon mur a 
l’hora perquè sinó amb poc temps tornarem a estar igual. Demà s’ha programat una visita a les 
instal·lacions de Montoliu; com sabeu quan es va fer el projecte de l’abocador de Montoliu   amb 
fons europeus no es va programar fer els murs; és un defecte de projecte i el Departament els ha 
de finançar. Espero que d’una vegada es pugui solucionar.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta: com funcionen les dos deixalleries que es van obrir? 
 
El president contesta que són quatre les obertes. A Alpicat obrim dijous dimarts i dissabtes; es 
recull tot i la runa l’ha paga l’ajuntament o l’usuari. A Alpicat no cobrem als usuaris perquè 
entenem que la petita runa o té la trobes a la cuneta o es porta a la deixalleria. Els residus els 
recull l’empresa Griñó de forma gratuïta excepte la runa, fins a 31 de desembre d’aquest any.  Al 
plec de clàusules de la recollida també s’inclou la gestió de les deixalleries. A més de la d’Alpicat, 
es va obrir la de Torrefarrera, la de Corbins i la  d’Alguaire; està iniciat el procés amb Alcoletge i 
Almacelles ha renunciat al servei. Alcarràs té el treballador amb contracte de col·laboració social 
com la resta de deixalleries i la Diputació posa la resta de finançament de la contractació. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta:  perquè ho està fent Griñó si inicialment ho havia de fer  
una empresa de Vilanova de la Barca, s’ha retirat del procés? 
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El president diu que l’empresa de Vilanova no va complir les condicions d’empresa catalogada per 
l’ARC  i no va poder accedir al procés perquè no tenia l’autorització; la té per els runes però pels 
altres residus no. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo pregunta:  com està el tema de la canera? 
 
El president contesta que s’està esperant que renunci l’actual concessionari i se’n buscarà un 
altre, que està pendent de la renúncia de l’actual per accedir-hi. Aquesta empresa no va voler 
participar en el procediment perquè va creure que hi hauria excés d’animals i en canvi l’actual vol 
que es portin animals i no se’n porten. L’únic que pot aguantar la canera es una empresa que faci 
una doble activitat la seva pròpia d’empresa a més de servir de canera comarcal si tu vols 
fonamentar-.ho tot amb que et portaran animals difícilment funcionarà. Altres comarques li 
portaran algun gos però mai serà prou rentable.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu, aprofundint amb el tema que ha començat el Sr. Josep Ma Palau, 
sobre el cànon de l’aigua que es paga a l’ACA i el cànon d’abocament que s’ha d’abonar a la 
CHE, varem proposar al consell d’alcaldes una visita del conseller aquí inclús es va plantejar la 
proposta de plantar-nos els ajuntaments i no pagar el cànon d’abocament de la CHE. 
 
El president diu que ha arribat un informe que facilitarem a tots els ajuntaments dient la resposta 
jurídica que fa la Conselleria que és que els ajuntaments tenen l’obligació jurídica de pagar: Els 
ajuntaments som l’últim eslabó de la cadena, si no pagues a la Generalitat una cosa que creus 
que és injusta, quan t’han de transferir el Fons de compensació t’ho descompten. Si no pagues a 
l’Estat t’ho descompten també del Fons. Ho acabes pagant i amb els interessos corresponents. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que torna a preguntar pel tema que es va repetint cada ple, perquè no 
es soluciona i és el tema dels deutes dels ajuntaments amb el Consell que n’hi ha de dos tipus un 
deute d’un ajuntament determinat que no veiem la suposada intenció de pagar que diu que té 
segons el president, j que segueix sense pagar i augmentant el deute i a damunt avui 
sarcàsticament ens denuncia al Consell perquè hem retirat sis contenidors de recollida selectiva 
(sempre hem dit que aquest municipi té un servei de recollida individual per té concessió del servei 
amb una altra empresa i des del Consell li portem  tots els contenidors e recollida selectiva 
gratuïtament) 
 
El President diu que és l’únic ajuntament de la comarca que té tots els contenidors selectius d’una 
manera gratuïta portada pel Consell i la recollida també de manera gratuïta a canvi dels ingressos 
que rebem del paper vidre i envasos, mentre que als altres ajuntaments els fa el Consell la 
recollida de RSU i de la FORM que és el que dona suficient volum de negoci i per tant no entenc 
res. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que no creu que el que transformen de la recollida selectiva  
d’Almacelles pagui el servei d’anar a fer la recollida selectiva a Almacelles i a més ens denuncia a 
la premsa. 
 
El President diu que  possiblement dilluns farà una gestió en el sentit de dir que se li retiraran tots 
els contenidors.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que això és el que s’ha de fer; has explicat el que passa quan no es 
paga a la Generalitat o a l’Estat però aquí al Consell és fa al  revés, als que no ens paguen els 
donem una subvenció pel museu. 
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El president diu que no se li ha pagat. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que suposa que se li demanarà el mateix que se’ns ha demanat a 
nosaltres com ajuntament d’Almenar; presentaré la documentació que m’heu sol·licitat i suposo 
que serà la mateixa que se li demana a Almacelles. 
  
El President diu que del Museu Mas Dordal el Consell Comarcal n’és patró. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo  diu que el Consell Comarcal si ho vol també pot ser patró dels dos 
museus d’Almenar sense cap problema. Però continuant amb els deutes dels ajuntaments, l’últim 
ple es va dir que es posava fins a 30 de juny el termini de pagament i continuo veient que 
augmenta el deute. Demano i que consti en acta que a partir d’ara els ajuntaments socialistes no 
ingressarem res al Consell Comarcal fins que se’n faci arribar un certificat de tresoreria o 
d’intervenció acreditant que Almacelles s’està posant al dia dels pagaments amb conveni  o com 
sigui. 
 
El President diu que només Almacelles o no pagareu fins que pagui Lleida. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que el grup del PSC a l’ajuntament de Lleida li diu el mateix que al 
d’Almacelles; hi haurà un dia que es bloquejarà el Consell Comarcal si nomes paguem quatre 
religiosament i al damunt amb algun excés de contenidors.  
 
El President diu que té la mateixa paciència amb tots els ajuntaments i reitera: que hem de fer no 
pagar  fins que pagui Lleida? 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que és hora de solucionar-ho;  que cada grup faci el que cregui 
convenient. Parlo de tots els ajuntaments igual. 
 
El president diu que es va pactant i es va baixant deute amb Lleida ens suposa una manca de 
tresoreria; amb Almacelles fem el mateix que amb  Lleida  i el punt de trobada esta a prop.  
 
El Sr. pasqual Izquierdo diu que fa un any que s’està apropant. 
 
El president diu que si. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que el grup del PSC ja no s’ho creu;  cada ple dius el mateix, 
que s’ha signat un conveni i no n’hi ha cap de conveni; amb els altres ajuntaments si que 
hi és.  
A més vull parlar d’aquests convenis de compensació amb el PUOS ja ho varem comentar l’altre 
ple; em sembla molt bé que es compensi el PUOS  però la Generalitat tampoc paga el PUOS al 
dia; quan arriben els diners del PUOS resulta que hem autofinançant a un ajuntament un munt de 
mesos;  a mi m’han dit que potser estaran dos anys a abonar-me un PUOS; crec que no és “plan” 
que jo li digui al Consell que quan arribi m’ho descomptin del que he de pagar dels serveis o sinó 
fem una línia de descompte pe tothom, de dir no pagueu res i quan arribi el PUOS que se’l quedi 
el Consell o bé anem a l’altre sistema que és el de pagar els serveis. Jo entenc per exemple que 
Benavent  el 3 de maig tingués un deute i ara ja l’ha solucionat; que Maials tenia un deute i l’ha 
anat rebaixant però el cas que estem parlant l’està incrementant el deute. Lleida també s’ha de 
posar al dia però ha anat rebaixant deute. A més hi ha una sèrie d’ajuntaments que deuen el fons 
supramunicipal del 2010 i del 2011 ja que aquells anys s’aplicava un descompte al serveis socials 
que seria i seria qüestió de liquidar-ho d’una manera ho altra.  
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El President contesta i advertint que no vol que el Sr. Pasqual Izquierdo s’ho prengui  que sent 
expresident de la comissió d’economia del Consell Comarcal des de fa dos anys el canvi no ha 
estat a  pitjor ara de fa dos anys. 
   
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que els deutes són a partir del 2012 la majoria excepte el d’un 
ajuntament que comença al març i a l’abril del 2011. 
  
El President diu que aquests dos anys s’ha anat negociat el que devien anteriorment.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo parla de la informació dels deutes que té ara.  
 
El President diu que si el grup del PSC creu que ho ha de fer així, ell no ho discutirà. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que no es neguen a pagar però que s’arriba a un punt que això és 
una presa de pel. Inicialment i ho saps igual que jo perquè hem coincidit al consell que per tots els 
ajuntament l’aportació al Consell de  l’ajut supramunicipal era sagrat; alguns ajuntaments el van 
destinar a l’ATM i al final érem quatre els ajuntaments que transferíem el fons al Consell. Crec que 
hem de començar a clarificar les coses o aquí ens ajudem tots o no en sortirem. Hi ha situacions 
puntuals dels ajuntaments que les entenc,  potser que hi hagi manca de tresoreria però us toca a 
vosaltres gestionar tot això. 
 
El President diu que excepte Almacelles tot és puntual. Alpicat té problemes de tresoreria com 
qualsevol altre ajuntament però hi ha coses que s’han de pagar. Suposo que  quan tinguem 
solucionat aquest tema pagareu. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que està clar que pagaran. 
 
El President diu que assumeix el compromís de gestionar-ho el més ràpid possible.  
 
El Sr. Pasqual Izquiedo diu que van quedar d’acord en no pagar fins que tinguem el conveni 
conforme s’ha gestionat tot. No tenim cap intenció de deixar de pagar. 
 
El President li diu que li facilita molt la feina. Hem fet reunions d’alt nivell igual que amb la Paeria. 
Tampoc va ser fàcil però arriba un moment que s’ha de dir prou.  
 
La Sra. Bea Obis diu que entén perfectament la queixa del Sr. Pasqual Izquierdo perquè el 
Consell Comarcal té molts problemes de tresoreria. Jo no  vaig a les reunions de consell 
d’alcaldes però crec que els alcaldes i alcaldesses han de ser responsables amb els seus 
municipis i les seves administracions supramunicipals. Sé que algun alcalde no assisteix però  
començant per aquí, no em mereix gaire respecte que no participi dels consell d’alcaldes. 
  
El President diu en relació als serveis socials que el ajuntaments poden prestar aquests serveis a 
partir de tenir 20.000 habitants; als de població inferior a 20.000 habitants aquest servei l’ha de 
prestar la comarca segon la Llei de Parlament Catalunya.  
 
La Sra. Montserrat Torres pregunta el següent: 
 
En relació als contenciós contra el dipòsit de Serós, si és dels municipis o si el Consell Comarcal 
també en pren part i quina despesa comporta al Consell? 
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El President diu que l’ha interposat el Consell per petició del territori. Els ajuntaments de la zona 
van demanar que el Consell actués i el Ple així ho va acordà. Es va demanar una subvenció a la 
Diputació per pagar l’informe que ha fet la UDL i les despeses del recurs, reunits amb els cinc 
ajuntaments  implicats ( Aitona, soses Torrebesses i sobretot Almatret i Maials) es va decidir que 
fan una aportació econòmica. No crec que el contenciós arribi al final que costaria uns 20.000€. 
Com que no hi arribarà els costos inicials seran de 12.000 a 15.000 euros que paguen els 
ajuntaments de l’entorn. El Consell Comarcal és corretja transmissora del que va acordà el ple per 
unanimitat i l’abstenció d’ERC.  
 
La Sra. Montserrat Torres planteja la problemàtica de retirada de contenidors i diu que no sap si 
ho té ben entès però per la proximitat als habitants si aquests contenidors desapareixen igual que 
a Almacelles a altres municipis farà que l’habitant es trobi els contenidors  més lluny, que no hi 
vagi, i que no es destrïi bé la brossa amb el qual augmentaran les taxes de sanció per aquest 
municipi. Per tant  jo crec que si un municipi esta dotat per exemple de 20 contenidors si 
s’espatllen o es malmeten hauria de continuar tenint els 20 contenidors . 
 
El president diu que el d’Almacelles és un cas diferent; a  tota la comarca es fa la recollida de tots 
els residus excepte al municipi d’Artesa de Lleida  que es gestiona directament la recollida i 
solament paga el tractament a l’abocador. A Almacelles ja que no feia recollida selectiva se li va 
oferir fer-li des del Consell Comarcal a canvi dels ingressos del que es recicla. Tota la  comarca 
estem esperant aquesta recollida en illes i no comprem cap contenidor; de contenidors de vidre 
paper i envasos no en tenim ni per la comarca. Fem esforços per comprar-ne de segona mà però 
a Almacelles com que és tant solidari amb la comarca es l’últim al que proveirem.  Si enlloc de 
preguntar al Consell Comarcal fa la denúncia a la premsa no ho considero correcte.  
 
La Sra. Montserrat Torres diu en relació als serveis socials que té entès que el tema s’està 
arreglant i que ja no s’ha augmentat més els deutes dels darrere rebuts ; al proper ple en 
tornaríem a parlar.  
 
El president diu que ha retornat els rebuts dels del març i abril del 2011. Quan a l’ajuntament de 
Serós se li va dir que si no contribuïa es retiraria el servei, l’endemà va signar un conveni.  
 
El Sr. Ricard Pons comenta en relació al tema de solidaritat i dels serveis comarcals que això ja va 
començar quan a l’Ajuntament d’Almacelles se li feia  la recollida selectiva perquè en el seu 
moment els ajuntaments amb una població de més de 5.000 habitants l’havien de fer per ells 
mateixos i com no la feia es va fes des del Consell. També se li va fer la deixalleria apart i ara 
renuncia a la deixalleria que va ser totalment gratuïta. Per tant no hi ha solidaritat i sobre tot amb 
el tema de serveis socials en l’anterior legislatura es va iniciar l’aplicació del fons als serveis 
socials, pensant-se que sortiria més barat però s’ha demostrat que qui  és més solidari amb 
Almacelles som la resta d’ajuntaments de la comarca. Crec que els serveis que es van instaurar 
van complir les expectatives però sento que hi hagi ajuntaments com Almacelles que es fan ells 
mateixos l’autoliquidació. Si algun ajuntament  vol marxar que marxi i la resta continuarem igual. 
 
El President diu que quan un ajuntament es queixa dels costos es mira el compte d’explotació 
d’aquell ajuntament i curiosament es així. Almacelles rep del Consell Comarcal un 30% més del 
que paga. Hi ha altres municipis com Aspa que paga més del que rep. Això no vol dir que sigui així 
sempre depèn dels casos que poden sortir al municipi. Qui més es queixa és qui menys motius te 
per queixar-se. Serveis socials es com una bossa on tots posem una part i cadascú en trau el que 
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necessita. La Llei del Parlament de Catalunya és  clara. Als municipis de menys de 20.000 
habitants són serveis que presta el Consell Comarcal. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


