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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COM ARCAL DEL SEGRIÀ   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2013 
Caràcter:  ordinari  
Data:  8 de novembre de 2013 
Horari: de les deu a tres quarts d’onze del matí 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal  
 
Hi assisteixen: 
President Pau Cabré Roure 
Vicepresidenta primera Neus Ramonet Sucarrat 
Vicepresident segon Jaume Revés Esteve 
Conseller portaveu PSC Pasqual Izquierdo Torres 
Conseller portaveu CIU Joan Busquets Saz 
Conseller portaveu PP Josep Maria Palau Llobera 
Consellera portaveu ERC Montserrat Torres Massot 
Conseller portaveu ICV Pere Agusti Exposito Gilart 
Conseller adjunt PSC Francesc Torres Arnó 
Conseller/a Comarcal Simeó Abad Moliné 
 Josep Barberà Morreres 
 Benjamí Bosch Torres 
 Jaume Carles Canelles Arque 
 Esperança Casas Diaz 
 Rosa Maria Caselles Mir 
 Miguel Carlos Català Visa 
 Marina Forcada Escarp 
 Francisco Gonzalez Cascon 
 Salvador Huguet Besó 
 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 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Ferran de Noguera i Betriu, gerent 
Teresa Colomer Cugat, interventora 
 
No assisteixen: 
Manel Català Ros 
M. José Invernon Modol 
Josep Ramon Mangues Jaime 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 6 de setembre de 2013 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència  
3. Acord de pròrroga del Pla de Polítiques de dones 
4. Acord d’adhesió del Consell Comarcal al protocol d’execució de diligències de llançament  dels 

partits judicials de Lleida 
5. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i els ajuntaments adherits a l’actuació 

“Brigades municipals”  
6. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i els ajuntaments adherits a l’actuació 

“Deixalleries” 
7. Reconeixement extrajudicial de factures núm. 4/2013 
8. Donar compte de les obligacions pendents de pagament fora de termini corresponents al 3r 

trimestre de 2013 
9. Acord de pròrroga del contracte de neteja de les dependències comarcals  
10. Creació i regulació per ordenança del registre comarcal d’instal·lacions destinades a activitats de 

lleure amb infants i joves 
11. Aprovació de les bases de subvencions per transport de persones amb mobilitat reduïda per 

activitats d’integració social 
12. Aprovació del conveni amb el Consorci AOC per la millora de la prestació dels serveis públics 

mitjançant la utilització de les TIC 
13. Aprovació de l’acord del Consell d’Alcaldes/esses sobre el pagament dels Ajuntaments 
14. Acord de modificació dels articles 5è i 6è de l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora del preu públic 

del servei de teleassistència  
15. Informes de presidència 
16. Mocions 
17. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 6 de setemb re de 2013 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 6 de setembre de 2013.  
 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidè ncia  
 
Els/les consellers/eres es donen per assabentats/ades dels decrets des del núm. 194/2013 fins al 
núm. 261/2013. 
 
Es ratifica per unanimitat el decret següent, la part resolutòria del qual diu: 
 
� 231/2013, de 2 d’octubre: 

Primer. Aprovar i ordenar el pagament del mateix import mensual durant la pròrroga del 
contracte de recollida de RSU i FORM que el que tenia el contracte inicial amb les variacions 
de l’IPC d’acord amb l’article 10 del plec de condicions. 
Segon. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc 
per a la seva ratificació. 
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3. Acord de pròrroga del Pla de Polítiques de dones  
 
Atès que l’any  2009 es va realitzar una diagnosi sobre la situació de la dona a la comarca del 
Segrià en la qual hi van participar un total de 360 dones i que va marcar tot un seguit d’ aspectes a 
considerar: punts forts i febles i el conjunt d’amenaces i oportunitats.   
 
Atès que a  partir d’ aquesta diagnosi es van proposar un seguit d’ eixos i línies marc d’ actuació 
que constitueixen el Pla d’ acció de politiques de dones a la comarca del Segrià durant el període 
2009-2013 i que va estar aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió del 6 de març del 2009,  
 
Atès que el Pla el formen sis eixos: Tansversalitat, Canvis culturals, Participació, Noves politiques 
dels temps, Qualitat de vida i Intervenció envers la violència,  i cadascun d’ ells conté objectius 
generals i específics que responent a determinades problemàtiques o necessitats detectades, les 
quals serveixen per a definir les actuacions concretes a realitzar. 
 
Atès l’ amplitud de les actuacions a realitzar per tal de complir amb els objectius proposats al Pla,  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar i Família, de 4 de novembre de 
2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del Pla d’acció en polítiques de dones a la comarca del Segrià pel 
període 2014/2018. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Institut Català de la Dona.  
 
La Sra. Neus Ramonet explica que l’any 2009 es va fer un estudi sobre la situació de les dones a 
la comarca del Segrià en el que van participar unes 360 dones i va sortir una proposta de treball 
en sis eixos per les anualitats 2009 fins a 2013; donat que no s’han implementat tots els eixos que 
s’havien previst es demana prorrogar aquest pla quatre anys més.  
 
 
4. Acord d’adhesió del Consell Comarcal al protocol  d’execució de diligències de llançament  
dels partits judicials de Lleida 
 
Atès que el Consell Comarcal presta els serveis socials d’atenció primària als municipis de la 
comarca (exceptuant Lleida), 
 
Vist el contingut del Protocol d’execució de les diligències  de llançament als partits judicials de 
Catalunya que  té com a objecte coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les 
diligències de llançament (desnonaments) i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i 
millorar la situació de les famílies i les persones en situació de vulnerabilitat social, 
 
Vist l’informe favorable del Consell d’Alcaldes del 25 d’octubre del 2013, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar i Família, de 4 de novembre de 
2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
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Primer. Demanar la conformitat dels municipis de la comarca per tal que el Consell Comarcal 
s’adhereixi al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya 
així com per a que el Consell Comarcal designi la persona responsable dels serveis designats per 
actuar en les situacions descrites al protocol.  
 
Segon. Manifestar la voluntat del Consell Comarcal d’adhesió al protocol 
 
Tercer. Donar  trasllat d’aquest acord als ajuntaments. 
 
La Sra. Neus Ramonet explica que el protocol estableix una forma d’actuar en els casos de 
desnonaments que es produeixin. 
 
5. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i els ajuntaments adherits a 
l’actuació “Brigades municipals”  
 
Atès que els ajuntaments d’Almenar, Soses, Aspa, Rosselló, Gimenells i Pla de la Font, Vilanova 
de la Barca, Torres de Segre, Aitona, Alfés, La Portella, Massalcoreig, Benavent de Segrià, Els 
Alamús i Alfarràs. 
 
Vist l’informe favorable del Consell d’Alcaldes, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda, Empresa i 
Ocupació, de 4 de novembre de 2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni a signar entre el Consell Comarcal  i els ajuntaments 
adherits al projecte “Brigades municipals” que es transcriu a continuació:  
 
A Lleida , a la seu del Consell Comarcal del Segrià , el dia  
 
Es reuneixen:  
 
D’una part, d’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 d’il·lm. Sr/a XXXXXXX, Alcalde-President de l’Ajuntament d’XXXXX en nom i 
representació de la Corporació, en  virtut de les atribucions que li confereix el Decret Legislatiu 
2/2003  de 28 d’abril. 
 
Ambdós en la  representació amb la qual actuen, es reconeixen mútuament capacitat legal per a 
atorgar aquest conveni i, 

 
E  X  P  O  S  E  N   
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Primer. Que al DOGC núm. 6454 del 5 de setembre del 2013 s’ha publicat l’Ordre EMO/206/2013, 
de 2 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de 
col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions 
d’atur, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 
 
Segon. La base 9.7 de la convocatòria preveu que els consells comarcals puguin  presentar 
projectes consensuats amb ajuntaments de menys de 50.000 habitants sense atorgament previst. 
 
Tercer. L’annex 4 de la convocatòria estableix que el pressupost disponible pel Consell Comarcal 
del Segrià per a projectes consensuats amb ajuntaments de menys de 50.000 habitants sense 
atorgament (tots els de la comarca exceptuant Alcarràs) és de 17.838€.  
 
Quart. S’han  acollit al projecte consensuat els ajuntaments  d’Almenar, Soses, Aspa, Rosselló, 
Gimenells i Pla de la Font, Vilanova de la Barca, Torres de Segre, Aitona, Alfés, La Portella, 
Massalcoreig, Benavent de Segrià, Els Alamús i Alfarràs. 
 
Cinquè. El Consell Comarcal ha demanat 14 persones (nombre equivalent al del nombre 
d’ajuntaments adherits al projecte) que reuneixin els requisits de la convocatòria per la realització 
de l’actuació “Brigades municipals”.   
 
Sisè. La convocatòria preveu per cada persona adscrita al programa de col·laboració social 
l’import de 300€ per accions de formació i de 400€ com a prestació complementària del subsidi de 
desocupació. 
 
Setè. L’ajuntament de XXXX per acord de Ple/decret  ha acordat adherir-se a la sol·licitud de 
l’actuació presentada pel Consell Comarcal que s’anomena “Brigada municipal”. 
  
En virtut del qual, 
 
C O N V E N E N,  
 
Compromisos del Consell Comarcal del Segrià  

Seleccionar amb caràcter definitiu la persona a adscriure al programa de col·laboració social entre 
les persones candidates preseleccionades per l’oficina de treball.  
 
Adscriure la persona seleccionada (que complexi els requisits de la base 4) mitjançant programa 
de col·laboració social per prestar el servei de brigada municipal a l’Ajuntament de XXX  per un 
període  de 2 mesos i 13 dies. 
 
Proporcionar a la persona adscrita un programa formatiu de 50 hores de durada amb el contingut 
de l’annex 11 de la convocatòria. 
 
Lliurar a la persona adscrita un certificat d’assistència. 
 
Subscriure una assegurança d’accidents i responsabilitat civil que abasti el període formatiu i les 
incidències in itinere.  
 
Publicitar les actuacions dutes a terme ( base 26). 
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Justificar l’aplicació dels fons percebuts a l’actuació subvencionada. 
 
Compromisos de l’Ajuntament de XXX 
 
L’ajuntament participarà en la selecció definitiva de la persona del seu municipi que s’adscriurà al 
programa de col·laboració social. 
 
L’ajuntament complementarà el subsidi per desocupació fins a l’import total de la base reguladora 
per al càlcul de la prestació contributiva que hagi esgotat abans de percebre el subsidi si supera la 
quantitat de 400€ mensuals més l’import que correspongui de quota de la seguretat social. 
 
L’ajuntament es farà càrrec de les despeses de quilometratge de la persona que ha d’assistir a la 
formació i de qualsevol altra, que en el seu cas, no sigui justificable d’acord amb l’annex 9 de la 
convocatòria. 
 
L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de vestuari de treball. 
   
L’Ajuntament d’XXX farà efectiva la seva aportació al finançament de l’activitat, mitjançant 
transferència bancària un cop justificada per part del Consell Comarcal el caràcter no 
subvencionable de la despesa.  
 
Vuitè. 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. 

 
Novè. El conveni té una vigència des de l’inici fins a la finalització del projecte Brigada municipal. 
 
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 a que procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Publicar al BOP de Lleida el conveni i trametre còpia de l’acord i del conveni a la Direcció 
General d’Administració Local.      

 
6. Aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal i els ajuntaments adherits a 
l’actuació “Deixalleries” 
 
Atès que els ajuntaments d’Alguaire, Alpicat, Corbins i Torrefarrera han manifestat la voluntat de 
participar en l’actuació “deixalleries municipals”  
 
Vist l’informe favorable del Consell d’Alcaldes, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda, Empresa i 
Ocupació, de 4 de novembre de 2013, 
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A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni a signar entre el Consell Comarcal  i els ajuntaments 
adherits al projecte “Deixalleries municipals” que es transcriu a continuació:  
 
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/a XXXXXXX, Alcalde-President de l’Ajuntament d’XXXXX en nom i 
representació de la Corporació, en  virtut de les atribucions que li confereix el Decret Legislatiu 
2/2003  de 28 d’abril. 
 
Ambdós en la  representació amb la qual actuen, es reconeixen mútuament capacitat legal per a 
atorgar aquest conveni i, 
 
E  X  P  O  S  E  N   
 
Primer. Que al DOGC núm. 6454 del 5 de setembre del 2013 s’ha publicat l’Ordre EMO/206/2013, 
de 2 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de 
col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions 
d’atur, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 
 
Segon. La base 9.7 de la convocatòria preveu que els consells comarcals puguin  presentar 
projectes per cobrir necessitats pròpies. 
 
Tercer. L’annex 3 de la convocatòria estableix que el pressupost disponible pel Consell Comarcal 
del Segrià per a projectes propis és 7.866€.  
 
Quart. En data XXX el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’XXX van subscriure un 
conveni per la posta en servei de la deixalleria. La vigència d’aquest conveni finalitza el 31 de 
desembre de 2013.  
 
Cinquè. El Consell Comarcal ha demanat 9 persones que reuneixin els requisits de la convocatòria 
per la realització de l’actuació “Deixalleries municipals”.   
 
Sisè. La convocatòria preveu per cada persona adscrita al programa de col·laboració social 
l’import de 300€ per accions de formació i de 400€ com a prestació complementària del subsidi de 
desocupació. 
 
Setè. L’ajuntament de XXX té la voluntat de col·laborar en l’actuació presentada  pel Consell 
Comarcal. 
  
En virtut del qual, 
 
C O N V E N E N,  
 
Compromisos del Consell Comarcal del Segrià  
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Seleccionar amb caràcter definitiu la persona a adscriure al programa de col·laboració social 
d’entre les persones candidates preseleccionades per l’oficina de treball.  
 
Adscriure la persona seleccionada (que complexi els requisits de la base 4) mitjançant programa 
de col·laboració social per prestar el servei de brigada municipal a l’Ajuntament de XXX  per un 
període  de 2 mesos i 25 dies. 
 
Proporcionar a la persona adscrita un programa formatiu de 50 hores de durada amb el contingut 
de l’annex 11 de la convocatòria. 
 
Lliurar a la persona adscrita un certificat d’assistència  
 
Subscriure una assegurança d’accidents i responsabilitat civil que abasti el període formatiu i les 
incidències in itinere.  
 
Publicitar les actuacions dutes a terme ( base 26)  
 
Justificar l’aplicació dels fons percebuts a l’actuació subvencionada 
 
Compromisos de l’Ajuntament de XXX 
 
L’ajuntament participarà en la selecció definitiva de la persona del seu municipi que s’adscriurà al 
programa de col·laboració social. 
 
L’ajuntament complementarà el subsidi per desocupació fins a l’import total de la base reguladora 
per al càlcul de la prestació contributiva que hagi esgotat abans de percebre el subsidi si supera la 
quantitat de 400€ mensuals, més l’import que correspongui de la quota de la seguretat social. 
 
L’ajuntament es farà càrrec de les despeses de quilometratge de la persona que ha d’assistir a la 
formació i de qualsevol altra, que en el seu cas, no sigui justificable d’acord amb l’annex 9 de la 
convocatòria. 
  
L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de vestuari de treball. 
 
L’Ajuntament d’XXX farà efectiva la seva aportació al finançament de l’activitat, mitjançant 
transferència bancària un cop justificada per part del Consell Comarcal el caràcter no 
subvencionable de la despesa.  

 
Vuitè. 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. 

 
Novè. El conveni té una vigència des de l’inici fins a la finalització del projecte Deixalleries 
municipals 
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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 a que procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Publicar al BOP de Lleida el conveni i trametre còpia de l’acord i del conveni a la Direcció 
General d’Administració Local.         
       
La Sra. Bea Obis explica que es passen conjuntament els dos punts; en el primer  cas són 14 els 
municipis del Segrià que tenen a bé signar aquest conveni per al foment de l’ocupació mitjançant 
treballs de col·laboració social i el segon és el mateix conveni per treballs a les deixalleries que 
han signat quatre ajuntaments. Els convenis  estableixen els compromisos tant del Consell 
Comarcal com dels ajuntaments. 
 
El president comenta que hi ha hagut ajuntaments que no s’han inclòs en la convocatòria de 
subvencions del SOC; si finalment s’inclouen i es volen adherir també farem convenis; pel que fa a 
deixalleries hi ha dos ajuntaments que han renunciat i el que hem fet és allargar la durada dels 
treballs de col·laboració a les deixalleries dels ajuntaments que s’han adherit.  
  
7. Reconeixement extrajudicial de factures núm. 4/2 013 
 
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.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda, Empresa i Ocupació, 
de 4 de novembre de 2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió 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 965,01 €. 
 
8. Donar compte de les obligacions pendents de paga ment fora de termini corresponents al 
3r trimestre de 2013 
 
Assabentada la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda, Empresa i Ocupació, de 4 de 
novembre de 2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió s’assabenta al Ple 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 
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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.  

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 30-09-2013 és: 
 

Entitat Saldo a 30-09-2013 
LA CAIXA  1.259.592,26 € 
BBVA 25.024,81 € 
Total tresoreria disponible 1.284.617,07 € 

 
* 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  
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 «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. 
 
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 a l’expedient:  
 
En relació a les obligacions pendents de pagament: 
� Obligacions pendents de pagament amb incompliment del termini per un import total de 

4.051.919,98 €.   
 
En relació a les obligacions pagades en el trimestre 
� Obligacions pagades amb incompliment del termini per un import total de 956.569,90 € 
 
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. 
 
La Sra. Bea Obis informa de l’obligació de donar compte al Ple de les obligacions pendents de 
pagament amb incompliment de termini, de les obligacions ja pagades amb incompliment de 
termini i a més donem compte de la tresoreria disponible. 
 
9. Acord de pròrroga del contracte de neteja de les  dependències comarcals  
 
A proposta del president s’acorda per unanimitat traure de l’ordre del dia la proposta de pròrroga 
del contracte de neteja de els dependències comarcals. 
 
10. Creació i regulació per ordenança del registre comarcal d’instal·lacions destinades a 
activitats de lleure amb infants i joves 

 
Atès que de conformitat amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a 
activitats amb infants i joves i mitjançant el Decret 187/1993, de 27 de juliol, el Govern de la 
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Generalitat de Catalunya va delegar als consells comarcals les competències d’execució en 
matèria  d’instal·lacions juvenils, de tal manera que el Consell Comarcal del Segrià té les 
competències de gestionar les comunicacions prèvies i les dades registrals, inspeccionar i 
sancionar, d’acord amb el que estableixi la normativa sectorial les cases de colònies, albergs de 
joventut, granges escola, aules de natura, campaments juvenils i en general qualsevol instal·lació 
juvenil emplaçada dins el terme dels municipis compresos en la comarca del Segrià., 
 
Atès que el Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de llei a 
la Directiva 206/123/E del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006 relativa 
als serveis en el mercat interior, ha modificat la Llei 38/1991 d’instal·lacions juvenils, substituint el 
règim d’autorització vigent fins aleshores pel de comunicació prèvia, 
 
Atès que l’article 3 de la Llei 38/1991 en la seva nova redacció, estableix que el funcionament de 
les instal·lacions juvenils requereix la comunicació prèvia a l’administració competent, 
acompanyada amb una declaració responsable que es manifesti sobre el compliment dels 
requisits que la normativa estableix i que l’administració competent, un cop rebuda la comunicació 
ha d’inscriure d’ofici la instal·lació en el registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i 
joves corresponent, 
 
Atès que de conformitat amb l’article 8 de la Llei 38/1991 cal procedir a la creació del registre 
comarcal d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, 
 
Atès que correspon al Ple la creació del Registre i l‘aprovació de l’ordenança reguladora d’acord 
amb el procediment establert a l’article 178 del Decret  Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,   
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports, de 
4 de novembre de 2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar inicialment la creació del registre comarcal d’instal·lacions destinades a activitats 
de lleure amb infants i joves de la comarca del Segrià, l’ordenança reguladora d’aquest registre i 
els models de comunicació prèvia i declaració responsable ha presentar pels interessats. 
 
Article 1 
Objecte 
1.1 Aquest reglament té per objecte crear el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de 
lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del Segrià, regular-ne les característiques 
bàsiques de funcionament i el seu contingut mínim.  
1.2 El Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves depèn de l’àrea 
de Joventut/  del Consell comarcal. 
 
Article 2 
Comunicació prèvia i inscripció en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb 
infants i joves 
2.1 La posada en funcionament de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i 
joves, previstes a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, situades a la comarca del Segrià, requereix 
la comunicació prèvia al Consell Comarcal, acompanyada amb una declaració responsable que es 
manifesti sobre el compliment dels requisits que la normativa estableix.  
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2.2 El Consell comarcal, una vegada rebuda la comunicació, ha d’inscriure d’ofici la instal·lació en 
el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves mitjançant resolució 
del President. 
2.3  També s’han d’inscriure d’ofici les comunicacions de modificacions de les instal·lacions que 
alterin les condicions amb què es va fer la comunicació prèvia i, en el seu cas, la declaració 
responsable, així com les baixes, les suspensions i els canvis de titularitat. 
2.4 La resolució d’inscripció ha de ser notificada a la persona que en sigui titular dins el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la presentació de la comunicació prèvia al Consell 
Comarcal. 
 
Article 3 
Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de la Generalitat de Catalunya 
3.1 El Consell comarcal ha de comunicar a l’òrgan competent en matèria de joventut de la 
Generalitat de Catalunya, les instal·lacions que hagi inscrit per a la seva corresponent inscripció 
en el Registre d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves de la Generalitat 
de Catalunya. 
3.2 Així mateix, el Consell comarcal ha de comunicar a l’òrgan competent en matèria de joventut 
de la Generalitat de Catalunya qualsevol modificació de les dades que figuren en el seu Registre. 
 
Article 4 
Unitat responsable de la tramitació del procediment de comunicació prèvia i d’inscripció en el 
Registre 
L’àrea de Joventut és la responsable directa de la tramitació del procediment de comunicació 
prèvia de les instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves i de la seva 
inscripció en el Registre, així com de les posteriors modificacions de les condicions de la 
comunicació que es puguin produir. 
Article 5 
Contingut  
Les dades mínimes que han de constar en el Registre per a cada instal·lació i que han de figurar a 
la resolució d’inscripció són les següents: el tipus de la instal·lació, el nom de la instal·lació, la 
seva adreça, el nom de la seva persona o entitat titular, el nom de la persona administradora, el 
nombre de places que disposa la instal·lació i la data de la inscripció.  
 
Article 6 
Publicitat del registre 
6.1 Les dades que figuren el Registre són públiques amb les excepcions establertes per la 
normativa relativa a la protecció de dades personals. Qualsevol persona física o jurídica 
interessada pot obtenir la informació que s’hi conté, d’acord amb el que disposa la Llei26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
6.2 Les persones interessades podran sol·licitar, per escrit, l’expedició de certificacions sobre les 
dades corresponents a la instal·lació de la que en siguin titulars i que constin en el Registre. 
Article 7 
Verificacions 
El Consell comarcal pot realitzar les verificacions que cregui oportunes sobre la conformitat, 
veracitat i exactitud de les dades que es comuniquin i declarin per les persones titulars de les 
instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves des del dia de la presentació de 
la comunicació, en els termes previstos a la normativa corresponent. 
 



 

Pàgina 14 de 29 

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

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

Disposicions finals 
 
Primera 
Aquest reglament entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la província de Lleida. 
 
Segona 
Des de l’entrada en vigor d’aquest reglament les instal·lacions destinades a activitats de lleure 
amb infants i joves que ja hagin estat autoritzades passaran a integrar-se en el Registre 
d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves del Consell Comarcal del 
Segrià. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquest acord  per termini de 
trenta dies hàbils , mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, i en el taulell 
d’anuncis comarcal perquè es pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriments que s’estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en 
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
Tercer. Comunicar el present acord als ajuntaments de la comarca i a la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Facultar el President per la tramitació i execució dels acords precedents. 
 
11. Aprovació de les bases de subvencions per trans port de persones amb mobilitat reduïda 
per activitats d’integració social 
 
El contracte programa per a la cooperació interadministrativa entre el Departament de Benestar 
Social i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials i benestar social concreta les 
bases per a la prestació, el manteniment i millora dels serveis socials d’atenció primària i atenció 
especialitzada en l’àmbit de benestar social, així com el desenvolupament i el finançament del 
transport adaptat.  
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 6 de setembre del 2013 aprovà les bases específiques 
dels ajuts de transport per a persones discapacitades, amb dependència i mobilitat reduïda.   
 
Per decret de presidència núm. 205/2013 es va aprovà la convocatòria de subvencions destinant  
un màxim de 70.000€, per a fer front als ajuts. 
 
Atès que ha finalitzat el termini per la presentació de sol·licituds i que hi ha crèdit sobrant que cal 
destinar a la mateixa finalitat de transport de persones amb mobilitat reduïda, durant l’any 2013  
 
De conformitat amb el que disposa la Llei 38/2003 de 17 de novembre general de subvencions i 
els articles  124 i següents del Decret 179/1995, de 30 de juny, pel qual s’aprova el reglament 
d’obres, activitats  i serveis dels ens locals,   
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar i Família, de 4 de novembre de 
2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
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Primer. Aprovar inicialment les bases específiques dels ajuts per col·laborar en el finançament  del 
transport de les persones discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per facilitar-
los la seva integració social en activitats de caire social així com aprovar simultàniament la 
convocatòria. 
 
 BASES 
 
1. OBJECTE 
 
És objecte d’aquesta convocatòria col·laborar en el finançament  del transport de les persones 
discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per facilitar-los la seva integració social 
en activitats de caire social. 
 
2. DOTACIO ECONOMICA  
 
La dotació econòmica d’aquesta línia d’ajuts, anirà a càrrec de la corresponent partida del 
pressupost i es determinarà en la convocatòria. 
 
3. PROCEDIMENT D’ATORGAMENT  
 
Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases ho seran de conformitat amb el 
procediment de concurrència competitiva. 
 
4. BENEFICIARIS 
 
Poden sol·licitar aquests ajuts: 
 
Els centres d’iniciativa social i centres especialitzats  que dins del seu pla d’actuació contemplin la 
realització d’activitats d’integració social. 
 
 5. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Són subvencionables les despeses de transport adaptat per la realització d’activitats d’integració 
social que s’hagi dut a terme des de l’2 de gener a 15 de desembre.  
 
6. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIO 
 
6.1 Les sol·licituds dels ajuts es farà mitjançant un formulari adreçat a la Vice- Presidencia del 
Consell Comarcal del Segrià, per optar a l’obtenció d’una subvenció, s’han de formalitzar en 
impresos normalitzats annexat a aquestes bases i que també es podrà descarregar de la web  
www.segria.cat i acompanyats dels documents que s’indica en aquestes bases. 
 
6.2 Les  sol·licituds s’han de presentant al registre general d’entrada del Consell Comarcal, en el 
termini màxim de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la  publicació de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
7. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 
Document genèric de sol·licitud de l’ajut, en base al model normalitzat 

• La declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció 
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• Declaració que accepta les presents normes, la subvenció que si li pugui atorgar, així com 
les condiciones que se’n derivin, en cas que li sigui concedida. 

• Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social. 

• L’autorització al Consell Comarcal del Segrià, per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, 
les certificacions d’estar al corren del compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 

• Fotocopia compulsada del NIF. 
• Fotocopia compulsada de les escriptures o estatuts de l’entitat  
• Còpia de la inscripció en el Registre d’entitats, de serveis i d’establiments socials del 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
• Còpia del DNI del representant legal, junt amb còpia de l’acta de nomenament. 
• Full de domiciliació bancària (model normalitzat 1.2). 
• Memòria que indiqui la relació d’activitats, el cost de transport que han ocasionat i l’import 

no finançat de les despeses de transport. 
 
8. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 
 
8.1 La quantitat econòmica dels ajuts anirà en relació a  la totalitat de la despesa de transport  no 
finançada vinculada a la realització de l’activitat  d’integració social. 
 
8.2 La quantia de la subvenció vindrà determinada per la convocatòria. 
 
8.3 L’obtenció d’aquesta subvenció és incompatible amb l’obtenció d’altres subvencions o ajuts 
públics que sumats a la subvenció del Consell Comarcal superi el 100 % del cost total de 
l’actuació;  
 
8.4. Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen dret 
de continuïtat en l’assignació de finançament a les persones beneficiàries per a exercicis 
successius. 
 
9. TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ 

 
En el cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació es requerirà la 
seva esmena, amb indicació que si en el termini de 10 dies hàbils el sol·licitant no esmena la 
deficiència se’l tindrà per desistit i es procedirà previ acord a arxivar d’ofici l’expedient. 
 
La tramitació de les sol·licitud correspon a la Presidenta de la Comissió Informativa de Benestar i 
Família i la coordinadora de l’àrea de serveis socials que proposaran  la resolució que serà 
dictaminada per Presidència del Consell Comarcal donant compte al Ple. 
 
El termini màxim per emetre i notificar la resolució que ha de ser degudament motivada, és de 1 
mes a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 
Transcorregut el termini establert a l’apartat anterior sense que s’hagi notificat una resolució 
expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
 
La resolució es notificarà a les persones interessades per correu certificat. 
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10. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
Les entitats beneficiaries lliuraran al Consell Comarcal : 
 
� El certificat o informe de les activitats realitzades, l’objecte social, data de realització i nombre 

d’usuaris que han assistit.  
� Còpia autenticada dels documents justificatius de despesa del transport  
� I certificat de si han obtingut finançament (subvencions i/o copagament d’usuaris)  
 
10.3 La justificació s’ha de dur a terme una vegada rebuda la notificació de resolució d’atorgament 
de la subvenció, en una data màxim 20 de desembre fent ús dels models normalitzats quan 
correspongui. 
 
La manca de justificació en el termini màxim indicat suposarà la revocació de l’atorgament de la 
subvenció. 
 
10.4 L’abonament de l’esmentat ajut s’efectuarà a través de transferència bancària, aportat en la 
sol·licitud pel beneficiari, una vegada reconeguda l’obligació de pagament que serà únic o 
fraccionat depenent de les disponibilitats de tresoreria. 
 
11. CONTROL 
 
El Consell Comarcal del Segrià controlarà l’execució d’aquesta línia d’ajuts i les persones 
beneficiàries i les entitats prestadores dels serveis hauran de facilitar tota la informació que sigui 
requerida pels òrgans inspectors. 
 
12. REVOCACIÓ DE LES SUBVENCIONS 
 
Les subvencions seran revocades en els supòsits següents: 
 
� Quan expiri el termini de justificació de les despeses sense que la persona beneficiària les 

hagi justificat.  
� En el supòsit de falsejar les dades sol·licitades per a la correcte gestió d’aquesta bases 
� En els supòsit establert en la base vuitena de les presents bases. 
� En els altres supòsits legals establerts. 
 
13. PROTECCIÓ DE DADES. 
 
Els beneficiaris, assabentats del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
accepten la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’Àrea de 
Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Segrià, les quals es conservaran en aquests 
amb caràcter confidencial, sens perjudici de les remissions d’obligat compliment. 
 
CONVOCATÒRIA 
 
1. Crèdits pressupostaris 
 
Els crèdits pressupostaris als quals s’imputen els ajuts estan consignats a la partida 23348005 del 
pressupost de 2013 fins a un màxim de 19.000€. 
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2. Objecte i finalitat de la subvenció  
 
És objecte d’aquesta convocatòria col·laborar en el finançament  del transport de les persones 
discapacitades, amb dependència i amb mobilitat reduïda, per tal que puguin realitzar activitats 
d’integració social. 
 
3. Requisits dels beneficiaris 
 
Els centres d’atenció especialitzada que tenen els requisits de la base 4.   
 
4. Òrgan competent per la Instrucció i resolució. 
 
Seguint el procediment de la base 9. 
 
5. Termini de presentació de sol·licituds i de documentació.  
 
10 dies naturals a comptar des de l’endemà que es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida. 
 
La sol·licitud es formularà segons el model normalitzat que figura com ANNEX de les bases. La 
documentació a presentar es la prevista a la base 7.  
 
6. Termini de resolució i notificació 
 
El termini màxim per emetre i notificar la resolució que ha de ser degudament motivada, és de 1 
mes a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 
7. Fi de la via administrativa 
 
L’acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. D’acord amb el que disposa 
l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició 
en el termini d’un mes a comptar del següent de la recepció de la notificació, o bé directament 
recurs contenciós- administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu de Lleida.  
 
Segon. Sotmetre l’acord a informació pública pel termini de 10 dies hàbils mitjançant la publicació 
d’un anunci al BOP de Lleida, per tal que es puguin presentar les reclamacions que s’estimin 
pertinents. Publicar simultàniament el text íntegre de les bases i la convocatòria.  
 
La Sra. Neus Ramonet explica que el mes de setembre es van aprovar unes bases per a concedir 
ajuts per persones amb mobilitat reduïda; es va preveure destinar-hi 70.000€ i es van presentar 
quatre sol·licituds  individuals i quatre sol·licituds d’entitats; han quedat disponibles 20.000€ i per 
això traiem aquesta segona convocatòria destinada a entitats de col·lectius de persones amb 
mobilitat reduïda que hagin realitzat activitats culturals,  socials o esportives. 
 
 
12. Aprovació del conveni amb el Consorci AOC per l a millora de la prestació dels serveis 
públics mitjançant la utilització de les TIC 
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Atès que es necessari regular el contingut i l’abast de la col·laboració entre el Consorci AOC i el 
Consell Comarcal en la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la millora de la prestació 
dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions 
als municipis de la comarca, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda, Empresa i 
Ocupació, de 4 de novembre de 2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del 
Segrià i el Consorci Administració Oberta de Catalunya en la prestació de serveis d’assistència 
tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis 
públics mitjançant la utilització de les TIC, que es transcriu a continuació: 
 
A Barcelona, 17 de setembre de 2013 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Àlex Pèlach Pàniker, director gerent del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (en endavant Consorci AOC), que actua per delegació de la Presidenta del Consorci 
AOC de data 25 de juliol de 2013. 
 
I de l’altra part, Il·lm. Sr.  Pau Cabré Roure com a president del Consell Comarcal del Segrià (d’ara 
endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació de la Corporació, en virtut de les 
competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i 
 
MANIFESTEN 
 
El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, 
format per la Generalitat de Catalunya i el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de 
telecomunicacions i de les noves tecnologies, Localret, que té per objecte amb caràcter general, 
d’acord amb l’article 4 dels seus estatuts, la implantació dels sistemes electrònics necessaris per 
prestar els serveis que les administracions públiques consorciades determinin. 
 
D’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, la comarca, com entitat local de 
caràcter territorial, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al 
desenvolupament dels seus fins i li correspon prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als 
municipis. 
 
La Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, 
estableix que el Consorci AOC ha de desenvolupar aplicacions, eines i serveis electrònics i 
promoure’n l’ús per les entitats que integren el sector públic de Catalunya alhora que atribueix als 
Consells Comarcals la prestació d’assistència tècnica de proximitat als municipis per a facilitar-los 
la incorporació i l’ús de les aplicacions, eines i serveis electrònics atenent les necessitats 
específiques. 
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El Consorci AOC, en el desplegament de la seva actuació ha constatat que l’activitat dels 
municipis, especialment d’aquells de menor capacitat econòmica i de gestió, en relació als 
projectes de millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies 
de la informació i les comunicacions depèn, en bona mesura de la prestació o no per part del 
consell comarcal d’un servei d’assistència als municipis en aquesta matèria. Per aquest motiu 
considera adient col·laborar amb els consells comarcals per tal de potenciar el suport als 
ajuntaments en la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant la 
utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i participar en la difusió i efectiva 
implementació dels projectes del Consorci AOC en el territori.  
 
El Consell Comarcal té interès a col·laborar amb el Consorci AOC en la prestació d’aquests 
serveis d’assistència municipal en la seva comarca, possibilitant la seva integració en una xarxa 
de serveis comarcals d’aquesta naturalesa arreu de Catalunya i per tant, d’acord amb el que s’ha 
exposat en els apartats anteriors, ambdues parts, formalitzen aquest conveni de col·laboració que 
es regirà pels següents: 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular el contingut i l’abast de la col·laboració entre el Consorci 
AOC i el Consell Comarcal en la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la millora de la 
prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions als municipis de la comarca, especialment als de menor capacitat econòmica i de 
gestió.  
 
Segon.- Obligacions del Consorci AOC 
El Consorci AOC s’obliga a: 
 
1.- Facilitar al Consell Comarcal informació i formació específica sobre els projectes i els serveis 
que presta als municipis. 
 
2.- Transferir al Consell Comarcal la quantitat de 17.180 €, amb càrrec a la partida pressupostària 
D/460000100/5320/0000 per tal de participar en el finançament dels serveis d’assistència a que es 
refereix aquest conveni. Tanmateix aquest import estarà condicionat a les disponibilitats 
econòmiques del Consorci AOC en funció de les transferències efectives que rebi de la Generalitat 
de Catalunya i al grau d’assoliment dels objectius fixats al Consell Comarcal. 
 
Aquesta quantitat es transferirà en dues parts. El 50% de la quantitat establerta en el paràgraf 
anterior es satisfarà a la signatura del conveni, i la resta en determinar l’import definitiu a satisfer al 
Consell Comarcal un cop avaluat el compliment dels objectius establerts. Si al Consell Comarcal li 
correspongués un import inferior al percebut, com a conseqüència de l’avaluació dels objectius 
acomplerts, haurà de procedir a la devolució de l’import indegudament cobrat. 
 
Tercer.- Obligacions del Consell Comarcal 
El Consell Comarcal s’obliga: 
 
1.- Realitzar les següents activitats: 
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a) Suport de proximitat als ajuntaments de la comarca en temes de gestió de projectes de millora 
i d’implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

b) Coordinació, seguiment i gestió de les activitats de promoció, formació, suport i assessorament 
en la implantació dels serveis que s’ofereixen als ens locals.  

c) Col·laborar en el desenvolupament d’activitats de divulgació i difusió de les iniciatives i 
projectes del Consorci AOC.  

d) Suport als ajuntaments en l’ús d’EACAT en temes com la gestió d’usuaris, l’ús de la signatura 
electrònica i informació sobre els serveis disponibles. 

e) Detecció d’iniciatives que són susceptibles d’emprar qualsevol dels serveis reutilitzables del 
Consorci AOC i difusió i suport en l’ús d’aquest components i serveis comuns. 

f) Emissió d’informes sobre els avenços en matèria d’administració electrònica a la comarca, 
quan sigui requerit pel Consorci AOC.  

 
Aquests serveis que tindran com a destinataris principals els municipis de menor capacitat 
econòmica i de gestió, es poden fer extensius també a altres ens locals de la comarca i es 
coordinaran en la seva activitat amb els que es puguin dur a terme des d’altres entitats 
supramunicipals o les que s’impulsin des de l’Administració de la Generalitat. 
 
La concreció dels objectius específics a assolir es fixen a l’annex I del present conveni i seran 
objecte d’actualització anual. 
 
2.- Designar la persona, amb capacitat suficient, responsable dels serveis objecte d’aquest 
conveni. Aquesta persona i quan s’escaigui altre personal del Consell Comarcal participaran en les 
sessions conjuntes o individuals que s’organitzin per a realitzar les tasques de suport, 
assessorament i formació, essent objecte de coordinació en la seva activitat per part dels 
responsables d’aquests serveis que designi el Consorci AOC. 
 
Quart.- Justificació econòmica 
 
Es poden justificar despeses reconegudes durant l’exercici 2013, i el període de justificació de les 
despeses finalitza el 31 de març de 2014. 
 
La justificació davant del Consorci AOC, de les actuacions i activitats realitzades en la prestació 
d’aquests serveis s’efectuarà mitjançant: 
 
� Certificacions de la intervenció del Consell Comarcal sobre les despeses realitzades d’acord 

amb el model normalitzat aprovat pel Consorci. Caldrà certificar per separat les despeses 
derivades d’assistència tècnica i, si s’escau, les despeses extraordinàries de formació, suport i 
assessorament. 

� El Consell Comarcal tindrà disponible per a qualsevol activitat de control que pugui efectuar el 
Consorci AOC, tots els justificants acreditatius de les despeses certificades. Tot això sens 
perjudici de l’obligació de facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció 
General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.  

� Memòria executiva que detalli el compliment de les obligacions assumides pel Consell 
Comarcal en el pacte tercer. El Consorci AOC facilitarà el model de memòria que hauran de 
fer servir els consells comarcals. 

 
Cinquè.- Valoració dels objectius i percentatge de pagament 
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El Consorci AOC valorarà el grau d’assoliment dels objectius indicats en l’annex I a partir de les 
dades d’implantació i ús dels serveis de què disposi el Consorci AOC en els seus sistemes 
d’informació, i també en base a les dades proporcionades pel Consell Comarcal en la memòria 
executiva esmentada en el pacte quart.  
 
El grau d’assoliment de cadascun dels objectius es determinarà tenint en compte les ponderacions 
establertes en l’annex I. El percentatge resultant serà el que s’aplicarà sobre la quantitat prevista 
al pacte segon per a determinar l’import definitu a satisfer al Consell Comarcal. 
 
Sisè.- Vigència 
 
El present conveni estarà vigent fins a 31 de desembre de 2013 i es podrà prorrogar de manera 
expressa. 
 
Setè.- Causes de resolució 
 
Són causes de resolució del conveni el mutu acord de les parts que hi intervenen i qualsevol altra 
de les previstes per la normativa vigent. 
 
Vuitè.- Denúncia 
 
Amb la signatura del present conveni queda sense efecte el conveni d’assistència tècnica de data 
18 de setembre de 2008. 
 
Novè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que 
poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts se 
sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, signen aquest document en la data esmentada a l’encapçalament 
 
ANNEX I: OBJECTIUS DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI AOC I EL CONSELL 
COMARCAL PER A L’ANY 2013 
 
Àmbit   Objectiu  Ponderació 
SCD   1.Prestació del servei ER T-CAT  5% 
 Oferir un servei urgent d’emissió de T-CAT en màxim 48 hores  
  Oferir un servei ordinari d’emissió de T-CAT en màxim 5 dies   
Divulgació 2. Realitzar 1 jornada divulgativa d'administració electrònica 5% 

 
L’objectiu de les trobades és divulgar els serveis del Consorci AOC 
que poden ajudar als ajuntaments a avançar en la implantació de 
l’administració electrònica. 

 

 Les trobades s’han de fer pensant en els diferents perfils que robem 
als ajuntaments: tècnics, polítics, secretaris i interventors. 

 

 Es poden organitzar diferents jornades per tal de personalitzar el 
contingut segons el col·lectiu a qui va dirigit. 

 

 Les jornades s’organitzaran amb recursos propis dels consells 
comarcals i amb el suport del Consorci AOC quan escaigui. 
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 3. Informar 1 cop l’any al consell d’alcaldes de l’estat de l’e-
Administració a la comarca 

5% 

 
L’objectiu és que els alcaldes estiguin informats de l’estat 
d’administració electrònica als seus municipis, i es puguin comparar 
amb altres municipis de la comarca. 

 

 
També cal recordar als alcaldes la tasca del consell comarcal en 
relació al suport i assessorament en matèria d’administració 
electrònica i serveis del Consorci AOC. 

 

Normativa  
4. Aprovar l'ordenança d’administració electrònica d’acord 
amb el model del CAOC o l’ordenança de creació del registre 
electrònic 

10% 

 Els models actuals es poden trobar a:  

  http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Projectes-organitzatius/Models-
guies-i-bones-practiques  

  

Implantació  5. Implantació de Seu-e+e-Tauler al Consell i Ajuntaments 5% 
 Seu-e + e-Tauler al Consell Comarcal i 50% d’ajuntaments  
 6. Implantació de Perfil Contractant 100%  5% 

 Assolir el 100% d’implantació del perfil de contractant en els 
ajuntaments < 20.000 habitants. 

  

 7. Aprovació CMI 100% 5% 

 Assolir el 100% d’aprovació del conveni marc d’interoperabilitat en 
els ajuntaments < 20.000 habitants. 

 

Seguretat  8. Anàlisi de vulnerabilitats amb CESICAT 10% 

  Anàlisi de vulnerabilitats al 50% dels ajuntaments (inclosos els que 
l’havien fet amb anterioritat i es fan periòdicament). 

  

Ús 

9. Fer ús al Consell Comarcal i ajuntaments dels diferents 
servei del Consorci AOC: Via Oberta, e-NOTUM, e.FACT, e-
TRAC/e-TRAM, EACAT tràmits, Perfil de contractant, i e-
Tauler. 

45% 

 Al consell comarcal, es prioritzaran els serveis:  
 - Trameses EACAT entre consell i ajuntaments  
 - Notificacions electròniques  
 A nivell d’ajuntaments, es prioritzarà:   
 - E-Tauler  

Altres 10. Suport al Consorci AOC en diferents activitats 5% 

 Suport als ajuntament en l’ús de la signatura electrònica i 
informació sobre els serveis disponibles.  

 Col·laboració en la difusió de les activitats, jornades i formacions 
organitzades pel Consorci AOC  

 
 

100% 

 
Segon. Facultar el president per a que procedeixi a la seva signatura. 
 
Tercer. Publicar al BOP de Lleida el conveni i trametre còpia de l’acord i del conveni a la Direcció 
General d’Administració Local.  
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La Sra. Bea Obis comenta que fins ara l’aportació econòmica d’aquest conveni era de 45.000€ i 
ara per l’any 2013 és de poc més de 17.000€, podent-se prorrogar de forma expressa. 
 
13. Aprovació de l’acord del Consell d’Alcaldes/ess es sobre el pagament dels Ajuntaments 
 
Atès que des de l’àrea d’Intervenció- Tresoreria es giren els rebuts de cobrament als ajuntaments 
mitjançant rebut domiciliat segons la temporalitat del servei així doncs el servei de recollida de 
residus, amb caràcter mensual, el serveis socials amb caràcter bimensual, els serveis tècnics amb 
caràcter trimestral i els serveis de joventut, amb caràcter anual, 
 
Atès que trimestralment el Consell Comarcal ha d’ingressar a l’ARC l’impost del cànon de residus, 
actuant en aquest cas com a entitat col·laboradora, 
  
Atès que s’han rebut acords municipals en el sentit de variar la forma de pagament de les 
aportacions i del cànon consistent aquesta variació a que enlloc de que es giri un rebut domiciliat 
faran l’aportació mitjançant transferència bancària a favor del Consell Comarcal, 
 
Atès que la variació del sistema de pagament comporta perjudicis en la tresoreria del Consell, i 
dificultat en el control comptable,  
 
Vista la proposta unànime del Consell d’Alcaldes del 25 d’octubre del 2013 sobre la necessitat que 
aquells ajuntaments que retornin o no paguin el rebut se’ls apliqui interessos o penalització,  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda, Empresa i 
Ocupació, de 4 de novembre de 2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer. Mantenir com a sistema de pagament de les aportacions dels municipis als serveis de 
recollida de residus, serveis socials d’atenció primària, serveis tècnics, serveis de joventut i cànon 
de residus, el rebut domiciliat com a sistema habitual que ha estat fins ara. 
 
Segon. Iniciar els tràmits per establir en conveni o acord de delegació els mecanismes adients per 
cobrar als ajuntaments comissions o penalitzacions en cas d’impagament. 
 
Tercer. Finalitzat el termini de pagament, durant el 1r mes s’aplicarà un 10% sobre el cost del 
principal (deute pendent), a partir del primer dia del 2n mes s’aplicarà un 20% sobre el cost del 
principal i a partir del primer dia del 3r mes es deixarà de prestar el servei fins a la liquidació del 
deute. 
 
Quart. Donar trasllat d’aquest acord als ajuntaments. 
 
La Sra. Bea Obis comenta que s’han rebut alguns acords d’ajuntaments que volen variar la forma 
de pagament dels serveis que presta el Consell Comarcal i aquesta variació comporta perjudicis. 
Aquesta proposta es fa d’acord amb la proposta del Consell d’Alcaldes i es preveu destinar els 
diners a l’àrea de serveis socials. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que deu ser un error establir uns interessos del 10% diaris ja que 
serien molt excessius. La Sra. Interventora explica que són mensuals. 
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El Sr. Josep Ma Palau pregunta quants ajuntaments  incompleixen els pagaments. 
 
El president contesta que més d’un. Tots tenen la voluntat de pagar però el que no volem des del l 
Consell és que no es pugui girar el rebut a través del compte corrent. 
 
El Sr. Josep Ma Palau pregunta si actualment té capacitat per cobrar el Consell Comarcal.  
 
El president diu que s’han de refer els convenis com el de la brossa i afegir al conveni de servei 
socials una clàusula que digui el que aprovem ara. L’únic que podem fer és retirar el servei. 
 
La Sra. Bea Obis diu que son uns quinze ajuntaments aproximadament els que tenen deutes 
pendents amb el Consell Comarcal. Alguns deutes són des de l’any 2010 i no es tracta de tenir 
més o menys força es tracta de creure que el Consell Comarcal treballa pels municipis i que si 
treballa pels municipis, hem de poder cobrar aquests servei; no és un afany recaptatori sinó 
motivar per a que tothom compleixi amb les seves obligacions. 
 
El president diu que els deutes del 2010 i 2011 son bàsicament del fons  supramunicipal de quan 
varem aprovar que si s’aportava el fons era menys l’aportació per habitant en els serveis socials.  
 
El Sr. Josep Ma Palau pregunta si el Consell Comarcal pot deixar de prestar el servei com ara el 
de la recollida de brossa. 
  
El president diu que pot fer-ho i que com a propietaris de l’abocador podem prohibir l’entrada; una 
altra cosa és si serem capaços de fer-ho; cal asseure’ns en una taula i arribar a un acord; una 
vegada hem aprovat el cost d’un servei ens obliguem després a pagar-lo.  
 
14. Acord de modificació dels articles 5è i 6è de l ’ordenança fiscal núm. 3 reguladora del 
preu públic del servei de teleassistència 
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 3 de maig de 2013 aprovà per unanimitat l’ordenança 
fiscal núm. 3 reguladora del preu públic del servei de teleassistència, 
 
Atès que es considera convenient modificar el sistema de bonificacions previstos a l’esmentada 
ordenança amb la finalitat de poder donar servei a un nombre major d’usuaris, 
 
D’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de taxes i 
preus públics, pel que fa a les ordenances reguladores dels preus públics i els demés documents 
que consten en l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar i Família de 4 de novembre de 
2013, 
 
A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per: 9 vots a favor del grup de CiU, 4 
vots a favor del grup del PP, 3 vots a favor del grup d’ERC, 1 vot a favor del grup d’ICV i per 13 
vots d’abstenció del grup del PSC, el següent:  
 
Primer. Aprovar la modificació dels articles 5è i 6è de  l’Ordenança fiscal núm. 3 reguladora del 
preu públic pel servei de teleassistència amb la redacció en negreta que es transcriu a 
continuació : 
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Article 5e. Tarifes del servei 
 
La quantia mensual per a la prestació de teleassistència serà de  14,34 euros mensuals. 
 
El preu públic del usuari amb unitat de control remot addicional serà un 50% inferior de l’apartat 
primer. A partir de l’1,5 de l’IRSC el preu públic per a l’ usuari amb unitat de control remot 
addicional serà del 100% de l’import .   
 
Article 6e. Bonificacions i exempcions 
 
Els subjectes passius de la modalitat individual del servei podran gaudir de bonificacions en la 
tarifa d’acord amb els criteris determinats en el Reglament del servei per a la valoració de rendes 
als quals s’aplicarà el següent quadre de bonificacions: 
 
RENDA MENSUAL % BONIFICACIÓ 
IRSC   100 
IRSC  X1,2 90          75 
IRSC  X1,3 80          50 
IRSC  X1,4 70          30 
IRSC  X1,5 60          10  
IRSC X1,6 50           0 
IRSC  X1,7 40           0 
IRSC  X1,8 30           0 
IRSC  X1,9 20           0 
IRSC  X2 10           0 
 
Es preveu l’exempció de la tarifa per als subjectes passius de la modalitat individual del servei que 
percebin rendes inferiors al IRSC (Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya). 
 
Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al 
tauler d’anuncis del Consell Comarcal i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, durant un 
termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats  podran examinar-lo i plantejar les 
reclamacions que estimin oportunes. 
 
Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el termini 
anteriorment indicat, que l’acord és definitiu. 
 
Quart. Facultar el Sr. President per la tramitació i execució dels acords precedents. 
 
La Sra. Neus Ramonet explica que el ple del mes de maig del 2013 aprovà  l’ordenança 
reguladora del preu públic del servei de teleassistència i a hores d’ara aquest servei es deficitari; 
independentment d’això cada vegada hi ha més gent en llista d’espera a la qual no podem 
atendre;  revisant el que estaven pagant els usuaris es va fer una proposta a la comissió;  el fet de 
que es pagui més o menys el cost del servei va en funció de l’índex de renda que té cada usuari. 
Aquest índex està establert en 569,12€. Fins ara a la persona que cobra aquest import el Consell 
Comarcal li pagava el 100% del servei i a partir d’aquí, de forma progressiva s’apliquen 
bonificacions. Fins ara podem posar a disposició de les persones majors de 65 anys 265 aparells  
i tenim un dèficit al servei de 12.000€. El que proposem ara es rebaixar les bonificacions; 
comparativament amb els preus privats el servei del Consell Comarcal no és car. Podrem recaptar 
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una mica més i traure gent de la llista d’espera. Hem d’intentar abastar la major part de població 
possible i per això proposem aquest canvi.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que el grup del PSC en Comissió no ho va veure bé i va dir que es 
manifestaria al Ple. Voldria saber quin estalvi econòmic representa aquest canvi pel Consell 
Comarcal.  
 
La Sra. Neus Ramonet diu que l’estalvi és de 500€ i escaig. No és tant l’estalvi com el poder 
eixugar la llista d’espera. Aclareix que aquest estalvi és mensual. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que no troba bé la modificació quan des del Consell es fa alguna 
sol·licitud a la Diputació per altres coses que són menys que aquesta. Manifesta que no està 
d’acord  en que una persona que cobri 569 euros hagi de pagar aquest servei. 
La Sra. Neus Ramonet diu que en aquest cas no ha de pagar. 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que si que ha de pagar la persona que ingressa 600€ i escaig. 
La Sra. Neus Ramonet diu que en aquest cas l’usuari ha de pagar el 25% dels 14 € mensuals.  
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que pel fet de l’estalvi no caldria modificar l’ordenança. Tenir 38 
persones en llista d’espera no és un capital econòmic tant gran com per no poder atendre 
aquestes sol·licituds. A la Paeria el servei és gratuït per les persones a partir de 75 anys. Fem 
sol·licituds per cobrir costos de càrrecs electes i aquest servei és més important; el nostre grup 
pensa això i el nostre vot es l’abstenció.  
 
La Sra. Neus Ramonet diu que a la Diputació es demana subvenció i malgrat la subvenció encara 
es deficitari el servei; l’ajuntament de Lleida cobra impostos cosa  que no podem el Consell; també 
es podria plantejar als ajuntaments que pel servei de teleassistencia s’ha de cobrar una quantitat. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que és una alternativa i l’altra és la que jo apunto. Si demanen 
150.000€ per càrrecs electes a la Diputació, imagina’t el que representa la teleassitencia. 
  
La Sra. Neus Ramonet diu que 14,34 euros no és molt en relació a la tranquil·litat de la família. 
 
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que ja sap el que és el servei de teleassistencia. 
 
La Sra. Neus Ramonet diu que és per recordar-ho: atenció  les 24 hores per incidències,  caigudes 
al domicili,  custodia de claus,  servei d’ambulància gratuïta,  avís a policia,  bombers... a una 
persona que cobra 569 euros se li esta donant de franc aquest servei. La nostra feina es demanar 
subvencions i la idea de cara a l’any vinent es que augmenti la partida pressupostària per aquests 
concepte; però penso que les famílies poden aportar més si d’aquesta manera  podem abastar 
més gent;  el percentatge d’aparells que té el Segrià respecte a la mitjana és inferior lo qual vol dir 
que en posem molt pocs. Si la major part de la gent no paga i fins ara a la gent que cobrava més 
de 1.100 euros se li subvencionava un 10%  i no podem atendre les demandes. El servei que se’ls 
dona es molt bo,  se’ls fa pagar una mica més i s’abasta a més gent. Ja procurarem demanar més 
subvencions però no perquè paguin menys sinó per a poder ampliar el servei.  Una altra cosa 
podria ser que el Consell Comarcal subvencioni un número d’usuaris i que a partir d’aquest 
número se’n facin càrrec els ajuntaments. 
  
El Sr. Pasqual Izquierdo diu que no s’està discutint el servei que sempre els ha semblat molt bé. El 
que estic dient és que quan es governa s’han de marcar prioritats  i si aquí la prioritat és que per 
poc que paguin les famílies que paguin abans que altres coses no ho veig bé. No cal que ens 
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donin més diners cal distribuir-los de forma diferent. Potser per tu un 25% per una persona que 
cobra 600€ no és res però per la família si que ho és perquè viuen de la pensió. 
 
La Sra. Neus Ramonet diu que als altres Consells Comarcals els usuaris pel general paguen el 
100% i els diners de les diputacions es destinen a un plus d’atenció per exemple per a que les 
famílies disposin d’un detector de fums. Aquí es subvenciona parcialment el servei i l’altra part la 
paga l’usuari. 
 
15. Informes de presidència 
 
El President informa del següent: 
 
De la carta de suport que s’ha fet arribar a Global Lleida que demana al SOC una subvenció per 
dur a terme un projecte de diagnosi del territori. 
 
De la reunió mantinguda amb les protectores d’animals. Al concessionari no li sembla bé la tarifa 
de 600€ i proposa un altre cop el pagament d’1€ per habitant; si l’actual concessionari no veu 
rentable la canera haurem de buscar-ne  un altre;  jo crec que la solució que varem trobar els 
ajuntaments d’abonar un preu fix per animal portat a la canera és bona.  
 
Ahir es van presentar els camins de l’or líquid; va ser un gran èxit a Alfés. Demà continuarem a 
Alpicat i diumenge a Aspa.  
 
Ha finalitzat el cicle de Corals amb la cantada a Alfarràs; la cloenda es farà a Aitona l’1 de 
desembre, amb la banda Roig Tardà.  
 
Referent a la mancomunitat de Pinyana varem estar reunits amb  el Sr. Coronas; acabaran les 
obres de la segona fase; el que no s’han compromès a fer son les obres de seguretat de les quals 
se n’haurà de fer càrrec directament la mancomunitat. Faig públic l’agraïment al Sr. Simeó Abad  
pel dia que es va fer la festa del canal Aragó Catalunya, durant la qual varem poder parlar 
personalment amb la presidenta d’Acuagest que es va comprometre a desbloquejar la tercera 
fase.  
 
Varem estar al Parlament de Catalunya per parlar de l’ampliació de penes pels robatoris al camp; 
ens van rebre tots els portaveus dels grups parlamentaris i ens van acompanyar els diputats de 
Lleida. La Sra. Dolors López es va posar a la nostra disposició per preparar-nos una reunió amb la 
secretaria de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats perquè es puguin incloure 
aquestes modificacions que demanem; hi estan d’acord la FMC, l’ACM, les Diputacions, els 
ajuntaments de Catalunya i també els de la resta de l’Estat 
 
16. Mocions 
 
El president diu que ha entrat una moció que cal votar si s’inclou o no.  
Els portaveus del grup del PSC i del PP manifesten desconèixer que s’hagi presentat cap moció. 
La Sra. Montserrat Torres diu que no estava prevista quan es va fer junta de portaveus. 
 
Es retira del ‘ordre del dia. 
 
17. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
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No n’hi ha cap.  
 
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 
 
 
 
 


