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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 21/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 12 de novembre de 2018 
Horari: de les 9.30 h a les 10.20 h 
Lloc: Despatx presidència  
 

Hi assisteixen: 
Presidenta:   Mª José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  Rosa Mª Caselles Mir 
                           Jaume Revés Esteve 
                           Jaume Canelles Arqué 
                           Francesc Torres Arnó 
També hi assisteix: 
Joan Busquets , conseller comarcal 
Sergi Fo Pifarré, gerent del Consell Comarcal 
Carme Vallés Fort, secretària 
 
Excusen la seva assistència: 
David Masot Florensa 
Isidre Mesalles Mayora 

ORDRE DEL DIA 
1. Projecte de pressupost per a l’exercici 2019 
2. Informe de la reunió amb la UTE FCC Arnó  

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Projecte de pressupost per a l’exercici 2019 
Donat que la Interventora ha excusat la seva assistència per indisposició, s’acord posposar 
l’anàlisi del pressupost en un propera sessió a la que ella pugui assistir i així resoldre els dubtes 
que es puguin generar.  
Tanmateix, donat que els consellers disposen del projecte del pressupost elaborat per 
Intervenció, es realitza un primer anàlisi del document quedant pendent la seva explicació en els 
termes exposats. 
 
2. Informe de la reunió amb la UTE FCC Arnó 
El Gerent informa que va tenir lloc una reunió amb la UTE prestadora del servei de recollida de 
residus amb illes per abordar el tema de les factures pendents. Ja s’han presentat les actes de 
les factures corresponents als serveis prestats als mesos de juliol i agost, pel que donat que ja 
són conformes es podrà procedir a iniciar els tràmits per al seu pagament. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar s'aixeca la sessió, en la data i hora previstos a 
l’encapçalament, de la qual lliuro aquesta acta i en dono fe. 
    Vist i Plau 

La presidenta  
 
Ma José Invernón Mòdol   
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