
 
 
 

Pàgina 1 de 3 

  
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 

presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

 

ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 10/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 14 de maig de 2018 
Horari: de les 12.00 h a les 14.30 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: Ma. José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  David Masot Florensa 

Jaume Revés Esteve 
 Rosa Ma Caselles 

Francesc Torres Arnó 
Jaume Canelles 
Isidre Mesalles Mayora 

 
També hi assisteix: 
Joan Busquets, conseller comarcal 
Sergi Fo, gerent 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta anterior si s’escau. 
2. Modificació de les dates del Proper Ple i de les Comissions i Portaveus. 
3. Propostes Ple dia 25 de maig a les 11.30 hores: 

a. Conveni de Consum. 
b. Convenis menjador escolar AMPES i Ajuntaments d’Alpicat i Maials. 
c. Conveni poble Gitano Alfarràs. 
d. Proposta d’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Segrià 
e. Plaça de tècnic de Medi Ambient. 

4. Altres 
5. Precs i Preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta anterior si s’escau. 
 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió celebrada el 3 de maig que ha estat lliurada 
juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.  
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2. Modificació de les dates del Proper Ple i de les Comissions i Portaveus. 
 
La Presidenta informa de la necessitat d’avançar les dates del proper Ple i les corresponents 
comissions informatives davant la impossibilitat de la Secretària i la Interventora de ser presents 
al Ple ordinari previst pel proper 1 de juny. Se n’ha parlat amb tots els portaveus dels Grups 
Comarcals i s’ha convingut avançar el Ple al proper 25 de maig a les 11.30, després del Consell 
d’Alcaldes previst per les 10.00 pel que les comissions informatives prèvies al Ple tindran lloc el 
dilluns 21 de maig. 
 
 
3. Propostes Ple dia 25 de maig a les 11.30 hores: 
S’informa dels punts que està previst incloure al proper ple: 
 
a. Conveni de Consum. 
El Gerent informa que es tracta de l’addenda per a l’any 2018 i que atès que s’ha començat a fer 
assistències pels municipis és possible que l’aportació bàsica anual que és de 18.000 € aquest 
any sigui superior si incrementa el nombre d’expedients. 
 
b. Convenis menjador escolar AMPES i Ajuntaments d’Alpicat i Maials. 
El Sr. David Masot informa que es tracta de prorrogar els convenis que es van signar l’any passat 
tant amb les AMPES com amb amb aquests dos ajuntaments. 
 
c. Conveni poble Gitano Alfarràs. 
La Sra. Rosa Caselles informa que es tracta d’aprovar aquest conveni ja que el contracte-
programa 2016-2019 preveu la prestació del servei en polítiques d’igualtat i és necessari 
establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Alfarràs per la 
prestació del nou programa d’atenció al poble gitano, d’acord amb la Fitxa 30. 
 
d. Proposta d’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Segrià 
El Gerent informa que avui ha tingut lloc una reunió amb els representants sindicals dels 
treballadors que han proposat que aquesta oferta inclogui les dues places previstes inicialment 
per promoció interna i començar a treballar un pla d’estabilitat en el que incloure totes les places 
que estan cobertes interina o temporalment. 
S’analitza la proposta i s’acorda mantenir les places que es van preveure inicialment en l’oferta 
pública que comprenia totes les places de nova creació durant l’actual legislatura com a primer 
pas en aquest pla d’estabilitat i continuar treballant amb els sindicats les següents etapes 
d’aquest pla amb la voluntat de proveir totes les places en la forma que legalment procedeix. 
 
e. Plaça de tècnic de Medi Ambient. 
S’acorda proposar les bases inicialment redactades ampliant les titulacions i les funcions 
inicialment previstes. Se’n donarà compte als representants del personal. 
 
La Secretària informa que a l’ordre del dia del Ple caldrà incloure els assumptes següents: 
1. Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell 
2. Modificació de l’acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral Local per les 

persones LGBTI entre la Direcció General d’Igualtat i el Consell Comarcal del Segrià 
3. Expedient de resolució de la concessió de la gestió del Centre d’Acollida d’Animals de 

Companyia del Segrià: resposta al·legacions presentades durant el tràmit d’audiència 
relatiu a la liquidació de la concessió  
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La interventora també informa que caldrà afegir el següent punt: 
 
Aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora del Consell Comarcal del Segrià i 
de l’annex dels requisits bàsics a comprovar  
 
 
4. Altres 
El Gerent informa dels assumptes següents: 
 
- s’ha mantingut una reunió amb la Diputació de Lleida en la que s’ha informat que està prevista 
una línia d’ajuts per municipis i consells comarcals per a finançar les despeses que caldrà 
assumir davant la imminent entrada en vigor de la nova normativa en matèria de protecció de 
dades i ls obligacions que se’n derivaran. 
 
- s’ha mantingut una reunió amb el Sr. Enric Cobo, del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i la Sra. Glória Vilella, directora de l’Arxiu de Lleida, en la que s’ha informat que s’ha 
resolt un ajut de 20.000 euros per finançar les despeses durant l’any 2018 en tema d’arxius. 
En aquesta reunió el Sr. Cobo va informar que exiteix un conveni entre el Departament de 
Cultura i el Col·legi de Notaris en matèria de consulta de dades però que es podria plantejar 
l’aprovació d’un preu públic per part del Consell a aplicar a aquestes consultes. S’acorda 
demanar més informació sobre aquest tema per poder estudiar més detingudament la proposta. 
 
- s’ha mantingut una reunió amb el Col·legi de Veterinaris per estudiar la proposta que la 
Plataforma per dur a terme les esterilitzacions a les instal·lacions del Centre d’Acollida d’animals 
comarcal i s’ha acordat que aquestes esterilitzacions s’han de dur a terme a les diferents 
clíniques de la comarca per tal de no generar cap greuge. 
En aquesta reunió es va oferir per part del Col.legi de Veterinaris  fer xerrades a les escoles, 
que es puguin realitzar pràctiques d’estudiants al CAAC i també es va plantejar la necessitat de 
controlar la proliferació de gats, que es pot arribar a convertir en un problema. 
 
 
5.Precs i preguntes 
 
No se’n formulen 
 
 
 
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 
 
 
 
M. José Invernón Mòdol   
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