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Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 24 de juliol de 2017.
A les vint-i-una hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària Maria Jesús Pena Navarra, a l'efecte de celebrar sessió
extraordinària i urgent.

Maria Jesús Pena Navarra
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Alcaldessa:
Regidors:

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sr. Oscar Flores Alarcia
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sra. Núria Mirada Palau

( CiU )
( CiU )
( CiU )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( PSC – CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )

El regidor Sr. Xavier Iglesias no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
La regidora Sra. Sara Millas no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
ORDRE DEL DIA:
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
La Sra. alcaldessa exposa que el motiu d’haver de celebrar aquesta sessió, amb caràcter
extraordinari i urgent, rau en la petició formulada pel Consell Comarcal del Segrià, que els
municipis de la comarca adoptessin els acords de delegació de competències en matèria de
recollida d’escombraries amb antelació suficient per tal que, aquest tema, es pugui tractar en el
ple del Consell del proper dia 4 d’agost.
Fets aquests aclariments i sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, a l’empara
del que preveu l’art. 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aquesta resta
aprovada per unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són nou.
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2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària del dia de 29 de juny de 2017, segons preveu l'art. 91.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta si algun
membre de la Corporació té alguna observació que fer en relació al redactat de la mateixa.
Atès que no es formula cap objecció a l’acta aquesta resta aprovada per unanimitat dels
regidors presents a la sessió, que són nou.
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En data 3 de febrer de 2017 el Ple del Consell Comarcal del Segrià aprovà el Conveni Marc a
signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la Comarca del Segrià, per a la
prestació del servei de recollida de residus.
En aquest conveni es preveu que els Ajuntaments poden optar per la prestació del servei
mitjançant l’establiment d’àrees d’aportació de contenidor que sempre estaran formades per les
5 fraccions (illes) o bé sistema de recollida PaP (porta a porta).
En el Pacte Primer del Conveni es detallen els següents serveis a prestar:

Maria Jesús Pena Navarra
25/07/2017 Alcaldessa
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La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: paper-cartró,
vidre, envasos, fracció orgànica, fracció resta i fracció vegetal en els municipis que
ho demanin i el seu transport a una planta gestora o de transferència..
El servei de deixalleria mòbil, deixalleries fixes i mini deixalleries fixes
Servei de recollida de voluminosos
Servei de recollides especials per a esdeveniments i mercats setmanals
Servei de recollida selectiva de residus a grans generadors
Servei neteja de contenidors

Aquest Ajuntament considera oportú l’adhesió al Conveni proposat, optant pel sistema per illes,
si bé no es consideren necessaris els serveis de recollides especials per a esdeveniments i
mercats setmanals, ni el de recollida selectiva de residus per a grans generadors ni mini
deixalleries fixes.
Per altra banda, per Decret de Presidència núm. 308/2017 de 7 de juliol, s’ha aprovat l’annex al
conveni per la prestació del servei de recollida per illes, en el que es regulen les dades
econòmiques dels costos per cada ajuntament. Aquest annex ha estat facilitat pel Consell
Comarcal amb el detall que correspon a aquest municipi.
En aquest Annex s’han calculat els costos amb un termini d’amortització de 12 anys i al Pacte
Quart del Conveni marc es proposa una vigència de 8 anys, pel que aquest Ajuntament
considera oportú que el termini de vigència del Conveni sigui de 12 anys, per tal de dotar de
coherència a ambdós terminis, el del conveni i el de l’annex.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcoletge al Conveni Marc aprovat en data 3 de
febrer de 2017 pel Ple del Consell Comarcal del Segrià, per a la recollida de residus mitjançant
el sistema per illes de contenidors i sense els serveis de recollides especials per a esdeveniments
i mercats setmanals ni el de recollida selectiva de residus a grans generadors, ni mini
deixalleries fixes i per un termini de 12 anys, quedant el text del Conveni en els termes
següents:
“CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT
DE XXX PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
A Lleida , a la seu del Consell Comarcal del Segrià , el dia

Maria Lluïsa Prat Boneta
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I d’altra banda, el senyor/a xxx
, alcalde/essa de l’Ajuntament
autoritzat/da per la firma d’aquest conveni per acord del ple
, senyor/a

,

MANIFESTEN

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta
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PRIMER
La Llei 7/1985 del 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local estableix en l’article 25.1b)
la competència dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta competència la gestió dels
residus urbans i l’article 26.1.b) estableix que els municipis han de prestar en tot cas la recollida
de residus i la neteja viària.
SEGON
L’article 51 del decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la gestió dels residus
municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i
d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols d’acord amb la legislació de règim local.
L’article 52 del mateix text legal diu en relació al servei de deixalleria que els municipis de més
de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si escau, els consells
comarcals i l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus han
d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries
per a la recollida dels residus explicitats en l'annex d'aquesta Llei.
TERCER
L’article 53 apartats 1 i 2 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós
de la Llei reguladora dels residus diu el següent:
Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals tots els
municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. Els
municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i
recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de
llur àmbit territorial.
En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei de
recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva
pot ser assumida pel consell comarcal o ens consorciat corresponent., d’acord amb la legislació
de règim local aplicable a Catalunya.
QUART
L’art. 25 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el text refós de la Llei d’ organització
comarcal de Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir competències, entre
d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis; l’article
26 estableix que els consells comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit
territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les
prestacions que d’acord amb els articles 66 i 67 del text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, són de competència local.
CINQUÈ
La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti (delegació o
altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord plenari qualificat de
majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) del DL
2/2003 i 309.2 del DL.179/1995 de 13 de juny.
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SEGON
El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis mitjançant
empresa externa del sector.
TERCER
El Consell Comarca del Segrià s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb la
normativa reguladora expressada als antecedents.
QUART
Aquest conveni té una vigència de 12 anys a partir de la posta en marxa del nou servei.
CINQUÈ
El canvi de sistema de recollida durant aquests 12 anys implicarà assumir totes les despeses
d’inversió pendents d’amortitzar del sistema inicialment triat mitjançant la signatura d’aquest
conveni.
SISÈ
Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-t’ho a les altres
parts amb una antelació mínima de d’1 any , pel seu coneixement i efectes corresponents. Si en
aquest període de 12 anys l’ajuntament assumeix directament la gestió del servei de recollida,
haurà de garantir al Consell Comarcal l’abonament de les despeses d’inversió pendents.
L’ajuntament haurà de cedir l’espai públic necessari per la instal·lació de les àrees d’aportació
de contenidors, les mini deixalleries fixes, la deixalleria mòbil i les àrees d’aportació per
habitatges disseminats.
SETÈ
La signatura d’aquest conveni deroga els anterior acords subscrits entre el Consell Comarcal del
Segrià i l’Ajuntament XX.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix acte, abasta
la potestat d’organització del servei.
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SISÈ
L’Ajuntament de XXX en data xxx ha manifestat la seva voluntat de que el Consell Comarcal
presti el servei mitjançant l’establiment d’àrees d’aportació de contenidor que sempre estaran
formades per les 5 fraccions (illes).
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Segon.- Aprovar l’adhesió a l’annex econòmic al Conveni genèric per a la recollida de residus,
en el que es recull el detall de les dades econòmiques relatives als costos derivats del servei de
recollida de residus mitjançant el sistema per illes al municipi.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
Quart.- Facultar la Sra. Alcaldessa, tan àmpliament com sigui necessari, per a la signatura i
formalització del conveni i de l’annex econòmic, així com dels documents que siguin necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord així com d’aquells altres que es signin en el seu desplegament.

Maria Jesús Pena Navarra
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Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que aquest es un tema
important perquè, des del Consell Comarcal, s’està treballant en ferm per procedir a la
tramitació de dos concursos, que – tanmateix - anirien en paral·lel. Un seria el relatiu als
municipis que han optat pel sistema del porta a porta (PaP) i l’altre, pel sistema d’illes de
contenidors, com és el cas d’Alcoletge.
En aquest sentit cal tenir en compte, explica la Sra. alcaldessa, que si bé el concurs ha de fer-se
per un període de 4 anys més 2 de pròrroga, la delegació es duu a terme per un període de 12
anys i això ve motivat perquè el Consell Comarcal comprarà els contenidors i, per fer-ho, ha de
formalitzar un préstec per un període de 12 anys. Per això la durada d’aquest conveni.
Per altra banda, explica la Sra. alcaldessa, les quotes d’aquesta operació financera es repercutirà
com a part del rebut del servei de recollida d’escombraries als municipis.
La Sra. alcaldessa comenta també que, el conveni preveu que els municipis poden – en
qualsevol moment – canviar el sistema de gestió elegit inicialment si bé, en tal cas, hauran
d’abonar les despeses d’inversió pendents amb motiu de l’adquisició dels contenidors que se’ls
hi havia assignat.
En quant als costos previstos, segons l’annex econòmic, hi ha uns costos de la part fixa
corresponent al servei de recollida i uns costos de la part variable, que es correspon amb el
tractament de residus, incloent en cànon d’abocador. En aquest sentit els costos s’han calculat
considerant un percentatge de recollida selectiva del 32, 39%. La Sra. alcaldessa explica que cal
tenir en compte que si no s’arriba al 32% de reciclatge es molt possible que s’incrementi el cost
de la recollida.
En aquest sentit també intervé el regidor Sr. Óscar Flores indicant que s’ha de conscienciar
tothom que cal reciclar i que, si no es recicla, es pagarà més.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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L’alcaldessa insisteix en què es molt important promoure el reciclatge per dos motius, el primer
per consciència social i, el segon, per un tema de costos.
La regidora Sra. Mirada intervé també per preguntar si no es faran campanyes informatives
sobre el tema de la recollida d’escombraries i els nous sistemes aplicats.
La Sra. alcaldessa respon que, efectivament, des del Consell Comarcal del Segrià es previst fer
campanyes d’aquest tipus però, a nivell individual, l’Ajuntament d’Alcoletge ha demanat a
l’Agència Catalana de Residus, una subvenció – pendent de resoldre – per tal de fer campanyes
al respecte, que inclourien tríptics i díptics, tallers a les escoles, material, visites als comerços
etc, per tal de promoure i conscienciar sobre la necessitat de fer una recollida selectiva correcta.
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A continuació la Sra. Mirada pregunta quants contenidors hi haurà en el nou sistema,
bàsicament per poder fer una comparativa amb la situació actual.
El regidor Sr. Josep Ma. Mateu, diu que es difícil comparar i explica que, en la nova proposta,
s’han plantejat 29 illes completes i, a més, hi ha zones en què no hi ha una illa sinó contenidors
individuals, com ara a la zona dels polígons.
El regidor també explica, en quant a la ubicació de les illes, que algunes es conserven i d’altres
es veuen modificades però es important tenir en compte que, a partir d’ara, tots els contenidors
estaran ubicats en un mateix indret. També destaca que la capacitat dels nous contenidors es
major que la dels que hi ha en l’actualitat.

Maria Jesús Pena Navarra
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El Sr. Mateu i la Sra. alcaldessa expliquen que, en relació a l’avantprojecte inicial previst per
Alcoletge, s’ha incrementat la previsió final d’illes amb un total de 10 illes més. Per altra banda
indiquen que l’estimació que s’ha fet és d’una illa per cada 200 habitants, aproximadament.
El Sr. Carvajal també insisteix en la necessitat de dur a terme campanyes de conscienciació i,
fins i tot, planteja la possibilitat de col·locar rètols a la zona on s’ubiquin les illes, per tal
d’indicar que es tracta d’àrees destinades al reciclatge i que és el que s’ha de dipositat en cada
contenidor.
La Sra. alcaldessa està d’acord, com ha manifestat, en la conveniència de les campanyes i, fins i
tot, estima que s’haurien d’iniciar passat l’estiu, abans que el nou sistema de recollida sigui ja
operatiu ja que, tal i com s’ha comentat, el cànon que es pagarà cada vegada serà major si no es
recicla correctament.
En quant als costos a repercutir als veïns la Sra. alcaldessa comenta que, en principi, el Consell
Comarcal ha fet un càlcul aproximat a partir del nombre d’habitants. No obstant, puntualitza, hi
ha municipis que, en determinar la taxa, apliquen el criteri de nombre d’habitants i, d’altres, el
de nombre d’habitatges, com és el cas d’Alcoletge. En aquest sentit la Sra. alcaldessa explica
que el que s’ha delegat al Consell Comarcal és la recollida d’escombraries però no la gestió de
la taxa adreçada als usuaris i, per tant, aquesta serà la que cada municipi estableixi a l’efecte,
intentant equilibrar el cost del servei amb els ingressos obtingut per la taxa.
La Sra. alcaldessa recorda que, actualment, s’està cobrant 92 € per habitatge, al nostre
municipi, en dos períodes resultant uns ingressos que pràcticament cobreixen el cost del servei.
Comenta, també, que aquest import de moment no variarà encara que es possible que, més
endavant, s’incrementi sobretot si no s’arriba als percentatges adequats de reciclatge.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són nou.
Abans de concloure la sessió la Sra. alcaldessa vol fer arribar, a través dels regidors del PSC, la
felicitació dels membres de l’equip de govern a la regidora Sra. Sara Millàs, pel recent
naixement del seu fill.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint-i-una
hores i vint minuts del dia vint-i-quatre de juliol de dos mil disset que, un cop aprovada, serà
transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per la Sra. alcaldessa i
per mi, la secretària, que ho certifico.
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