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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 9/2016 
Dia: 2 de maig de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00 a les 18:10 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Rosa Ma Caselles Mir  

Joan Busquets Saz 
  David Masot Florensa 
                         Jordi Janés Girós   
   
També assisteixen:   
          
Francesc Torres Arnó 
Josep A. Romia Pujol 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventora: Cèlia Argilés Andrés  
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 
No assisteix:  
 
Jaume Revés Esteve 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Assumptes del Ple ordinari del 6 de maig del 2016  

 
Desenvolupament de la sessió 
 

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

2. Assumpte del Ple ordinari del 6 de maig del 2016 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 4 de març del 2016 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència 
3. Presa de possessió del conseller Sr. Daniel Almenara Espasa  
4. Acord de pròrroga de lots de transport escolar  
5. Acord d’inici d’expedient sancionador a l’UTE Vibasa 
6. Acord de licitació servei de ajuda a domicili 
7. Resolució de l’expedient del contracte de recollida de RSU i FORM 
8. Acceptació de la delegació de competències en matèria d’acollida d’animals domèstics 
9. Acord d’aprovació de la pròrroga del conveni d’habitatge 
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10. Aprovació inicial de la modificació número 3/2016 del pressupost de l’any 2016 de 
suplement i  crèdit extraordinari 

11. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del preu públic del servei de menjador escolar 
12. Aprovació inicial  de la modificació de la relació de llocs de treballs de l’exercici 2016 
13. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la 

prestació del servei de secretaria-intervenció (SAT) 
14. Mocions 
 
La presidenta explica que en la Junta de Portaveus, el Sr. Pere Expósito ha comentat que 
l’ajuntament d’Alpicat ha contractat una empresa subministradora elèctrica a preu molt baix.    
 
Comenta que tenim temps de mirar-ho fins a 31 de desembre d’enguany ja que finalitza en 
aquesta data la pròrroga amb l’ACM .  
 
El Sr. David Masot comenta que la xarxa de distribució de Serós, Maials..ec dóna molts 
problemes perquè la xarxa és molt vella . S’han rebut queixes de la Granja d’Escarp. 
 
El Sr. Antoni Romia diu que la xarxa de la Granja és de FECSA, no de Seroscense.    
 
La presidenta diu que quan acabi el Ple s’ha de treballar en el tema dels problemes de la 
distribució elèctrica. També diu que respecte a la resta de punts de l’ordre del dia no s’ha 
comentat res en Junta de Portaveus. Solament la Sra. Neus Ramonet no entenia les baixes de 
partides amb les que es proposa la modificació de crèdit  i s’ha informat que l’any passat no es 
van gastar tant com el pressupostat. Pel que fa a la taxa del SAT s’ha comentat que s’abaixa 
per incentivar que els ajuntaments facin ús del servei.  
Es comenta que la proposta de la licitació del servei d’ajuda a domicili la defensarà la Sra. 
Rosa M Caselles i la de l’acceptació de competències del servei del CAAC el Sr. Jaume Revés. 
Respecte a la moció presentada pel PSC sobre l’Institut de Torrefarrera el raonament és el 
mateix que quan es va passar la de l’escola de Pinyana. Sobre la moció presentada per ERC 
sobre la impugnació parcial de la Llei 24/2015, la Sra. Rosa M Caselles comenta que avui a la 
tarda hi ha una sessió extraordinària al Parlament de Catalunya per parlar-ne. Pel que fa a la 
moció presentada per ERC sobre la carretera LP-7041 pel seu pas per Serós l’explicació de vot 
la farà el Sr. A Romia qui diu que en Junta de Portaveus el Sr. Sergi Talamonte ha preguntat al 
grup d’ERC perquè no es dirigien directament al Parlament de Catalunya.        
 

3. Altres temes 
 
El gerent comenta que ha rebut la visita de l’empresa S. que canvia els llums convencionals per 
LEDS. Fan un estudi d’estalvi energètic amb cost zero i demanen una mena de conveni  encara 
que segurament no es pot fer. 
 
El Sr. David Masot diu que hi ha pocs ajuntaments que estan al PAES i es difícil si no en 
formes part de rebre subvencions per estalvi energètic; comenta també que no es pot fer un 
conveni amb una empresa privada.  
 
La Sra. Rosa Ma Caselles comenta que a La Portella han fet una aposta per calderes de 
biomassa. 
 
El Sr. David Masot diu que en aquestes ajudes has de posar un 25% de fons propis; el 75% es 
finança amb programa FEDER i Diputació; el 25% es recupera amb l’estalvi en el 
subministrament. 
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El gerent comenta que ha rebut la visita d’una empresa de seguretat; els costos de seguretat 
dels municipis s’abaixarien molt si es mancomunen els serveis.   
 
El S. Joan Busquets comenta que les empreses de seguretat privades no poden sancionar. 
 
La Sra. Rosa M Caselles diu que entraria la vigilància de les festes majors. 
 
Es comenta que es podria fer un concurs o un acord marc i els ajuntaments interessats s’hi 
podrien adherir.  
 
El gerent explica els plans de protecció civil i els plans d’autoprotecció; s’ha rebut al·legacions a 
les bases d’enginyer que es podrien desestimar en base a que la majoria d’expedients que 
s’han d’informar a la comarca són granges. Es proposa desestimar les al·legacions.  
 
La presidenta informa que la Sra. M. D. causa baixa al Consell Comarcal. 
 
El Sr, Jordi Janés comenta que el Consell assistirà a la Fira de Granollers i que s’hauria de 
publicitar més el que es fa des del Consell Comarcal. 
 
Comenta que des de l’Agència Catalana de Consum es reben molt pocs diners en proporció a 
la feina que s’ha de fer. Es reben els diners en funció dels expedients que es tramiten i s’agafa 
com a referència Barcelona que no té res a veure. Cal plantejar-nos si cal mantenir l’oficina de 
consum quan aquí a Lleida ja hi ha la delegació de la Generalitat. 
 
Es comenta que abans del mes de juliol es resoldrà si el Consell Comarcal accepta o no la 
delegació de les tasques de consum. 
 
El Sr. Jordi Janés diu que s’han de tornar a fer mapes de la comarca del Segrià i que en el 
passat Consell d’Alcaldes es va presentar el nou logo de la comarca. 
 
El Sr. Joan Busquets informa que el proper dissabte es fa al dinar a La Llotja del concurs de 
botifarra de l’associació d’Alguaire. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles informa que hi ha una educadora de baixa que s’haurà de suplir; 
informa també que possiblement no hi hagi partida d’immigració. 
 
El Sr. Jordi Janés informa que es vol cedir la gestió de les depuradores de l’aigua al Consell 
Comarcal. 
 
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  

 


