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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 5/2016 
Dia: 7 de març de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:25 a les 18:15 hores 
Lloc: sala de comissions 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Rosa Ma Caselles Mir  

Joan Busquets Saz 
  Jordi Janés Girós 
  Jaume Revés Esteve 
 
No assisteix:   David Masot Florensa  
 
També assisteixen:   
          
Francesc Torres Arnó 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventor: Cristian Cimadevilla Magrí 
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Renovació Secretaria del Consell Comarcal del Segrià 
3. Plecs de transport 
4. Plecs de menjador 
5. Llei 24/2015, de 29 de juliol,, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 

l’habitatge i la pobresa energètica 
6. Mocions. Constitució comissió de seguiment dels camins de la CHE 
7. Altres  
8. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament  de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Es deixa pendent 
 

2. Renovació Secretaria del Consell Comarcal del Segrià 
 
La presidenta explica que finalitza el mes d’abril el nomenament de la secretària. No hi ha cap 
manifestació en contra de que continuï fent les tasques de secretaria. 
El Sr. Francesc Torres pregunta si s’ha enviat l’escrit de rectificació a la Comissió Jurídica 
Assessora.  
La presidenta demana agilitat en els tràmits; espera que n’hi hagi amb la nova organització. 
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3. Plecs de transport. 
 
El gerent explica que s’ha de traure a concurs alguns lots de transport i que altres es poden 
prorrogar. En el ple del mes de maig s’haurien d’aprovar els plecs. 
 
Es deixen pendents les diferents opcions possibles: 
 
Traure tots els lots a concurs 
Prorrogar els contractes que es poden prorrogar i traure els que no es poden prorrogar per un 
curs escolar 
No prorrogar el contracte signat amb M., motivant-se la no pròrroga  
 
L’interventor comenta que la pròrroga és un dret pel Consell Comarcal i una obligació pel 
contractista. 
 
La presidenta diu que M. no compleix les rutes tal com estan marcades; solament utilitzen dos 
autocars per fer les tres rutes. 
 
El Sr. Francesc Torres diu si es pot rescindir el contracte. 
 
La presidenta proposa iniciar expedient sancionador a l’empresa  M. 
 

4. Beques menjador 
 
Es comenta com s’ha d’enforcar el tema de les beques de menjador. Aquesta setmana 
s’acabarà de parlar.  
La presidenta comenta que si ho autoritzen es pot demanar des d’aquí els certificats de 
convivència i d’hisenda.  
 
La Sra. Rosa Ma Caselles pregunta si ja han arribar els criteris d’ensenyament. 
 
El gerent diu que no.  
   

5. Llei 24/2015, de 29 de juliol,, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’habitatge i la pobresa energètica 

 
La Sra. Rosa Ma caselles diu que el Segrià és el Consell Comarcal que més  malament treballa 
el tema de l’habitatge. Ja ens han passat els convenis i hem de parlar de si fem la borsa 
d’habitatge. 
 
El gerent explica que hi ha diferents nivell de conveni amb l’Agencia d’Habitatge. El nivell 1 és 
el que fem ara, bàsicament informació; el nivell 2 que és l’oficina tècnica d’habitatge ( fer 
cèdules d’habitabilitat, certificats d’eficiència energètica...) i el nivell 3 que és el que demana la 
moció d'ERC  és gestionar la borsa d'habitatge. El gerent explica que a més del 12.000 euros,  
el Consell rebria 450 euros per habitatge conveniat i 200 euros  per manteniment. S'ha de 
saber quins municipis estarien interessats. 
 
El Sr. Jordi Janés comenta que pot passar com la gestió de Consum que per la feina que hi ha 
el Consell reb pocs diners. 
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Es torna a comentar si es podria fer el nivell 2. L'interventor diu que és incompatible fer 
l'informe de la llicència  i fer també la cèdula d'habitabilitat. 
 
A proposta de la presidenta es deixa pendent per tornar a parlar si s'agafa el nivell1 , el nivell 2 
o el nivell 3 del  conveni. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que s'ha de fer  publicitat del que s'està fent ara.  
 
La presidenta diu que la informació l'ha de donar qui la reb. 
 
La Sra Rosas Ma Caselles diu que la convocatòria d'habitatge surt el mes de març  i que 
donaran tríptics informatius. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que s'han de fer notes de premsa. 
 
El gerent diu que s'ha de buscar a una persona del mateix Consell perquè faci aquesta feina. Al 
nivell 2 qui ha de fer la feina ha de ser arquitecte. 
 
El Sr. Francesc Torres també és partidari que ho faci una persona del mateix Consell 
Comarcal. 
 
El gerent reitera que ja és mirarà i la presidenta també diu que es mirarà si podem asumir el 
nivell 2 i el nivell 3 del conveni. 
 
6- Mocions. Constitució comisisó de seguiment dels camins de la CHE 
 
El Sr.Joan Busquets proposa que es faci un escrit des de presidència a la Diputació, a la CHE, 
a la Sra. Imma Manso, a la Generalitat i als alcaldes de Gimenells i d'Alcarràs per fer la 
comissió de seguiment dels camins titularitat de la CHE. També a Almacelles, Sucs i Raïmat. 
S'ha d'impulsar des de presidència  delegar-ho després al conseller Sr. Dante Pérez.  
 
7. Altres 
 
Referents  
 
La presidenta diu com està el tema del recurs de les referents. 
 
El gerent diu pendent de resoldre. 
 
Educadora de l’EAIA 
 
La presidenta diu com està el tema de les educadores de l'EAIA.  
 
La secretaria diu que sabia que havia de començar dilluns, que li va comentar a la M. C. que 
calia el certificat de penals i per això començava dimarts ( per dilluns no el podia tenir). ?? 
 
La Sra.Rosa Ma Caselles diu que no sabia que començava demà i el gerent diu que tampoc ho 
sabia. 
 
La presidenta diu que aquesta persona no pot començar a treballar demà. 
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El Sr. Jaume Revés diu que és una falta de respecte que la cap de l'àrea no sàpigui que demà 
comença una persona a la seva àrea.. 
 
Recurs D. L. 
 
La presidenta comenta el recurs presentat pel Sr. D. L.  
 
La Sra. Rosa Ma Caselles diu que no se li va puntuar l'experiència perquè no la va adjuntar. Al 
ser de la casa  va pensar que no li calia.  
 
El Sr. Jaume Revés diu que les bases són per tothom iguals, S'ha de demanar un informe a un 
advocat. 
 
La presidenta pregunta si ja ho sap el tribunal. 
 
La secretària diu que avui s'ho ha trobat damunt la taula; que aquest escrit s’ha de fer arribar al 
tribunal i que farà l’informe.  
 
Consum     
 
El gerent comenta si s'ha d'apostar per fer consum o no fer-ne. L'any passat va ser el que 
menys expedients en van tramitar. 
És una àrea que porta molta feina. 
 
El Sr. Jordi Janés diu que la Generalitat paga un preu tancat per expedient, per tant no cal que 
sigui una sola persona el que ho port.,  
 
El gerent comenta que es podria agafar una persona en pràctiques i formar-la en consum. 
 
El Sr. Jordi Janés es pregunta quants casos s'han de fer perquè surti el sou d'una persona; 
haurà de treballar més dies que té l'any. La Sra. M. R. està pràcticament el 80 o 90 per cent de 
la jornada fent consum.  
 
El gerent diu que d'aquest tema se n'ha de parlar amb calma. Es podria demanar  un AODL, es 
subvenciona el 80% de la retribució i el 20% ha de ser de fons del Consell. La C. B. va fer una 
proposta. 
 
Es comenta que l'AODL és per promoció econòmica. 
 
La presidenta pregunta que fa la M. R.. 
 
El Sr. Jordi Janés fa una explicació molt detallada de les tasques. Fa turisme, consum i 
promoció econòmica.  Les rutes de la BTT, la ruta de l'oli i també va a les fires.  
 
La presidenta pregunta quines fires fa ara. 
 
El Sr. Jodi Janés diu que la de Lleida i Mollerussa. També es fa una fira a Granollers. Ho van 
dir el dimecres o dijous passat.  
  
El gerent diu que el Consell Comarcal ha de ser a la fira de Sant Josep de Mollerussa i a la de 
Sant Miquel de Lleida. 
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La presidenta diu que ja en parlarem de la fira de Granollers. 
 
El Sr. Jordi Janés continua explicant les tasques de la Sra. M. R.; parla del cèntim turístic, del 
programa Leader, s'està fent la marca nova del Segrià, informes de la nit del comerç...diu 
també que s'ha deixat de fer els camins de la fruita dolça. Pel que fa a la BTT s'han de fer les 
rutes.  
 
 
La Sra. Rosa Ma Caselles diu que a la Diputació també fan turisme. 
 
Es parla també del finançament de l'àrea de turisme. El Sr. Jordi Janés pregunta si no es va 
anar a la Diputació a finals de l'any passat per aquest tema. 
 
El Sr. Joan Busquets contesta que s‘hi  va anar per una justificació pendent. 
 
La presidenta diu que s’estudiï i tot plegat, el primer pas és anar al SOC. 
 
El Sr. Jordi Janés explica la proposta de fer una ruta de postes de sol. 
 
La presidenta diu que quan tinguem l’AODL, ja s’estudiarà. 
 
El Sr. Jordi Janés diu que hi ha una persona en pràctiques que està ajudant a la Sra. M. R.  
 
Tresorers 
 
La presidenta pregunta com està el  tema dels tresorers. 
 
El Sr. Jordi Janés diu que els tresorers dels ajuntaments haurien de ser tècnics no polítics. 
L’interventor explica  que pot ser un funcionari de l’ajuntament  coordinat per la Diputació. 
 
El Sr. Francesc Torres comenta si un lloc de treball d’interventor pot ser laboral. 
 
Aliments 
 
La presidenta comenta que en la correspondència surten renovacions d’aliments, per canvi de 
situacions familiars; suposo que és perquè passen per exemple de 4 a 5. Es demana un 
certificat de convivència  i no el porten. Només s’apunta qui conviu . L’haurien de demanar les 
treballadores socials directament. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 
 
 
      Vist i Plau 
      La presidenta 
 
 
      Ma José Invernón Mòdol 


