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ACTA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA  
 
Núm. 19/2016 
Data,. 17 d’octubre de 2016 
Horari .- de les 14.0 a les 17.45 
Lloc.- despatx presidència 
 
 
Assistents.-  
Presidenta, M. José Invernon Modol 
Joan Busquets Saz 
Rosa Caselles  
Francesc Torres 
Jaume Revés 
David Masot 
Jordi  Janés  
Josep A Romia 
 
També hi assisteixen: 
Sergi Fo, Gerent 
Cèlia Argilés Andrés, Interventora 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova per unanimitat dels presents l’acta del dia 3 d’octubre de 2016  
 
2.-Propostes del ple 
a.-conveni serveis socials 
El Sr gerent exposa que caldrà aprovar el conveni a signar amb els 
ajuntaments de la comarca que tenen delegats els serveis socials per tal 
d’adaptar el nou conveni al contracte programa període 2016-2019, el 
document del qual ja es va informar a la junta de portaveus. 
 
b.- pressupostos (taxes municipis del Segrià) 
 
El Sr. gerent comunica que potser caldrà mirar si cal modificar alguna 
ordenança fiscal o pagament dels municipis per a la prestació dels diferents 
serveis. 
 
La Sra. Rosa Caselles manifesta que parlarà amb la cap de l’àrea de serveis 
socials per tal de concretar més exactament si és necessari incrementar preus. 
Afegeix que el nou contracte programa encara financia alguns serveis al 100% 
l’any vinent però la tendència és que gradualment els municipi també hi aportin 
el 34%. 
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Comenta que ha parlat amb el Sr. Joan Santacana, director dels serveis 
territorials a Lleida i li ha manifestat la voluntat del Consell del Segrià de 
demanar que es revisi els barem pels quals es subvenciona només un 66% 
quan altres comarques tenen un percentatge de subvenció del 80%, atès que 
actualment hi ha molta problemàtica i molts casos d’immigració a la comarca 
que fan que calgui estudiar de nou el tema. 
 
EL Sr. Jaume Revés manifesta que estaria bé fer un escrit en aquest sentit al 
Departament de Benestar Social. 
 
c. comissió de menjadors escolars 
El Sr. gerent exposa que la creació d’aquesta comissió també es passarà al 
ple per a la seva aprovació tal i com es va concretar a la junta de portaveus. 
La Sra. presidenta pregunta si ja s’ha demanat els representants de la FAPAC 
i del departament. 
El Sr. gerent respon que li consta que des de secretaria s’hi treballa. 
 
d. conveni arxiu 
 
El Sr. gerent explica que hi ha un conveni per tal de poder oferir als 
ajuntaments de la comarca l’ús de l’arxiu, on hi haurà però pocs recursos. 
 
e. Altres 
La Sra. presidenta pregunta com està el tema de la licitació del teleassistència 
atès que cal tenir nou contracte per finals del mes de gener i considera que 
caldria passar-lo pel proper ple 
 
La Sra. Rosa Caselles, manifesta que parlarà amb la tècnica de serveis 
socials per activar el tema, si ve cal concretar si es licita obertament o bé s’opta 
per obrir només a les empreses que siguin CET (centre especial de treball), a la 
qual cosa tots els presents es manifesten d’acord en licitar-ho per a CET. 
 
3.-consell alcaldes extraordinari 19/10/2016 
El Sr. David Masot, explica que s’ha cregut adient convocar dos consells 
d’alcaldes per tal que no sigui tant llarg en haver bastants temes a tractar. Així 
el dia 19 vindrà la Sra. Anna Feliu cap dels serveis territorials del Departament 
de Governació a Lleida per tal de parlar del tema de governs locals, i acte 
seguit es farà la presentació de l’inici de l’estudi sobre la recollida de residus a 
la comarca. 
 
 
4.- consell alcaldes dia 28/10/2016. Resum contracte programa 
El Sr. David Masot, explica que aquest serà el consell ordinari en que 
s’exposarà altres temes d’interés per a la comarca 
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5.-CAAC 
El Sr. Gerent .- informa que s’ha mantingut una reunió amb el Sr. B. qui porta 
la gestió de la canera el qual manifesta que ja ha arribat al cobrament del 
nombre màxim d’animals i que ara fins que no arribi als 200 no pot cobra res. 
Aquesta situació però fa que sense tenir ingressos no pugui mantenir en 
funcionament la canera i demana que s’estudiï el tema. 
 
 
6.-Altres 
El Sr. J. Busquests manifesta que caldria posar al pressupost la figura d’un 
tècnic de mediambient ja que actualment hi ha molta feina que assumeix el 
tècnic del consorci. 
 
La Sra Rosa Caselles.- exposa que els municipis es queixen del mal 
funcionament del servei de correus i que potser es podria fer una queixa des 
del Consell Comarcal per mirar de que millori. 
 
El Sr. Jordi Jané, informa que a la comissió d’Hisenda i ple es passarà la 
renovació i ampliació de l’operació de tresoreria amb la Caixa qui ha passat 
l’oferta amb les mateixes condicions que l’any passat però hi ha un lleuger 
increment del diferencial per normativa estatal. També informa de l’inici de la 
ruta de l’or líquid que es farà al municipi d’Aspa, i que s’ha enviat una carta als 
productors que van col.laborar amb la Fira de Sant Miquel a l’stand del Consell 
comarcal per a agrair la seva bona predisposició. 
 
7._Precs i preguntes 
 
 
     Vist i Plau 
     La presidenta 
 
 
 
 
     M. José Invernón Mòdol 


