
 
 

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

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

1 

ACTA DEL CONSELL D’ALCALDES DEL CONSELL COMARCAL DE L SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió 
Núm: 3 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de juny de 2014 
Horari: de 10.00h a 10.30h  
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
Víctor Falguera Pascual, alcalde de l’Ajuntament d’Albatàrrec  
Sebastià Ricart Florensa, alcalde de l’Ajuntament d’Alcanó 
Miquel Serra Gòdia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs 
Antoni Perea Hervera, alcalde de l’Ajuntament d’Alguaire 
Jesús Luis Quiroga Eguillor, alcalde de l’Ajuntament d’Almatret 
Pascual Izquierdo Torres, alcalde de l’Ajuntament d’Almenar 
Pau Cabré Roure, alcalde de l’Ajuntament d’Alpicat i president del Consell d’Alcaldes  
Pere Puiggròs Compte, alcalde de l’Ajuntament d’Artesa de Lleida 
Maria José Invernón Mòdol, alcaldesa de l’Ajuntament d’Aspa 
Rosa Caselles Mir, regidora de  l’Ajuntament de Benavent de Segrià 
Jaume Camarasa Lesan, alcalde de l’Ajuntament de Corbins 
Albert Aldavert Ferriz, alcalde de l’Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font 
Miquel Sas Segura, alcalde de l’Ajuntament de Llardecans 
Josep Barberà Morreres, en substitució d’Angel Ros Domingo, alcalde de l’Ajuntament 
de Lleida 
Carles Català Visa, alcalde de l’Ajuntament de La Portella 
Daniel Farré Gort, alcalde de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida 
Isidre Mesalles Mayora, alcalde de l’Ajuntament de Soses 
Salvador Huguet Besó, alcalde de l’Ajuntament de Sunyer 
Manel Josep Solé Agustí, alcalde de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp 
Enric Colom Sandiumenge, alcalde de l’Ajuntament de Torre-Serona 
Jordi Josep Latorre Sotus, alcalde de l’Ajuntament de Torrefarrera ( s’incorpora al punt  
de precs i preguntes) 
 
Ferran de Noguera Betriu gerent del Consell Comarcal del Segrià   
Lídia Carbonell Figuerola, secretària del Consell Comarcal del Segrià 
 
Excusen l’assistència: 
 
Francisco Juste Guardiola, alcalde de l’Ajuntament de Massalcoreig 
David Massot Florensa, alcalde de l’Ajuntament de Maials 
Rosa Ma Pujol Esteve, alcaldessa de l’Ajuntament d’Aitona 
Josep Ma Beà Llimà, alcalde de l’Ajuntament dels Alamús 
Josep Ibars Gilart, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles 
Alexandra Cuadrat Capdevila, alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge 
Josep Abad Fernandez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló 
Benjamí Bosch Torres, alcalde de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida 
Jaume Revés Esteve, alcalde de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida 
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Kleber Esteve Ramells, alcalde de l’Ajuntament d’Alfarràs 
Hilari Guiu Sentís, alcalde de l’Ajuntament d’Alfés  
Montserrat Mayos Charles, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca 
Ma Teresa Vilella Torrelles, alcaldessa de Vilanova de Segrià 
Gabriel Pena Remolà, alcalde de l’Ajuntament de Serós  
Josep Ma. Sanjuan Cornadó, alcalde de l’Ajuntament de Sudanell 
Mario Urrea Marsal, alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses 
Josep Ramon Branzuela Almacellas , alcalde de l’Ajuntament de Torres de Segre 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 d’abril de 2014 
2. Informe sobre el servei del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia  
3. Informe sobre la Mancomunitat de Pinyana 
4. Informe sobre el procés de tramitació del projecte bàsic del Centre de 

Tractament de Residus del Segrià 
5. Assumptes d’urgència. Precs i preguntes  

 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 2 5 d’abril de 2014. 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 25 d’abril de 2014 
 

2. Informe sobre el servei del Centre d’Acollida d’ Animals de Companyia 
 
El president informa que hi ha vint-i-vuit ajuntaments que han decidit l’opció B ( 
pagament de 50 euros per gos portat al centre i 1 euro per habitant/any ); sis 
ajuntaments que  no han contestat,  encara que,  probablement també optaran per 
l’opció B, excepte Almcacelles que té una oferta d’Altorricó de 150 euros per gos. Hi ha 
algun ajuntament que té reticències amb la clàusula que garanteix l’equilibri financer 
del servei i varem quedar que en parlaríem en portaveus. Si els ajuntaments fem un ús 
racional del servei pot ser sostenible; això no vol dir que no traguem de nou el servei a 
concurs pel preu d’1 euro habitant/any i 50 euros per gos portat al CAAC. Els 
ajuntaments que ja hem signat el conveni haurem de pagar l’aportació del segon 
semestre del 2014.  
 

3. Informe sobre la Mancomunitat de Pinyana 
 
El president explica que tots els pobles del Segrià estan connectats, excepte la partida 
de Malpartit a Torrefarrera per una qüestió tècnica. Progressivament s’estan 
incorporant els pobles de la Noguera; Térmens assumeix fer la seva pròpia canonada i 
ara s’està discutint com solucionar que l’estació de Térmens és al terme municipal de 
Vilanova i l’ajuntament de Térmens demana que estigui al seu propi terme municipal. 
Térmens es farà càrrec de la seva pròpia canonada però tot el muntatge de la cloració 
hauria de ser al municipi.   
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4. Informe sobre el procés de tramitació del projec te bàsic del Centre de 
Tractament de Residus del Segrià 

 
El president explica que ha finalitzat el període d’informació pública del projecte i que 
no s’ha presentat cap al·legació. En el plec de la licitació incorporarem totes les 
millores que siguin beneficioses pels municipis d’Alfés, Sunyer i Montoliu , per exemple 
la proposta de fer una tanca d’arbrat al voltant de l’abocador. L’ARC redacta la  
documentació però qui ho traurà a concurs és el CRS. 
 

5. Assumptes d’urgència. Precs i preguntes.  
 
El president informa del següent: 
 
De la tramitació de les beques de menjador i que properament es mantindrà una 
reunió amb el Sr. Alfaro. El Consell Comarcal signarà un conveni amb les AMPES que 
vulguin gestionar el servei de menjador, així ho demana el Departament 
d’Ensenyament. 
 
Que s’han incorporat els tècnics de joventut al Consell Comarcal. 
 
Que es reinicien els cicles de corals i de sardanes. 
 
El Sr. Miquel Serra pregunta si ja es poden portar gossos al centre.     
 
El president contesta que si.  
 
El Sr. Salvador Huguet pregunta com estan els plans de joventut. 
 
El president contesta que tiren endavant.  
 
A continuació el president informa de la proposta de delegació a l’organisme de 
recaptació de la Diputació de Lleida dels impagats dels ajuntaments en període  
d’executiva. 
 
A continuació la Sra. Neus Ramonet explica el programa de repartiment d’aliments: 
 
En base a les dades del passat mes de maig a la comarca del Segrià ( excloent Lleida 
ciutat) hi ha mil famílies amb necessitat d’aliments, que representen el 5% de la 
població de la comarca. El Consell Comarcal no disposa d’infraestructura i cal que fem 
el repartiment de la manera més eficient possible. 
Hi haurà set municipis que seran centre de distribució d’aliments  i es crearà una 
comissió integrada per jo mateixa, i els tècnics Joan Farran i Montse Codina. L’objectiu 
també és facilitar aliments frescos cada setmana mitjançant per exemple un sistema 
de tiquets per bescanviar a les botigues dels pobles. També volem captar empreses 
com a donants d’aliments.  
 
Hem demanat a Lleida poder compartir un magatzem.  
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El Sr. Manel Josep Solé diu que s’hauria de donar a conèixer el que s’està fent; el 
repartiment d’aliments està funcionant molt bé.  
 
El president diu que fa molts anys que s’està fent; el que manca és fer-ho visible. 
Intentem gestionar els ajuts cada quinze dies. Encara que no estem en extrema 
pobresa hi ha moltes necessitats.  
 
La Sra. Neus Ramonet diu que hi ha moltes entitats que hi treballen com Creu Roja, 
Càritas i que s’hauria de començar a treballar en xarxa.  
 
El Sr. Miquel Serra pregunta com es faria la distribució en xarxa.  
 
La Sra. Neus Ramonet diu que s’hauria de signar un conveni entre el Consell 
Comarcal i el Banc d’aliments. També s’hauria de poder disposar de magatzems en 
uns quants municipis per guardar els aliments. 
 
El Sr. Miquel Serra diu que hi ha un voluntariat que fa una feina molt important, també 
el banc d’aliments i moltes empreses solidàries; el fet que la donació d’aliments es faci 
a través dels treballadors socials dóna una imatge de seriositat; Càritas no ho fa i això 
crea descontent i desconfiança. La tasca de voluntariat que es fa a Alcarràs o a Alpicat 
és molt important. 
 
La Sra. Neus Ramonet  diu que la mateixa gent que rep els aliments s’hauria d’implicar 
en tasques de voluntariat.  
      
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta 
acta. 
 
      Vist i Plau 
     El president del Consell d’Alcaldes 
 
 
 
      Pau Cabré Roure  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


