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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL  CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 2/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 22 de gener de 2018 
Horari: de les 12.00h a les 13.45 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: 
Conseller/a:  

Ma José Invernón Mòdol 
David Masot Florensa 
Jaume Revés Esteve 
Jaume Canelles 

 Francesc Torres Arnó 
 Rosa M. Caselles Mir  

Joan Carles Garcia Guillamon  
 

També hi assisteix: 
Sergi Fo, gerent 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
Joan Busquets Saz 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de les actes anteriors. 
2. Programa treball i formació. 
3. Reunió amb Plataforma Animalista de les Terres de Lleida. 
4. Assumptes a tractar en el proper ple: 

 
a. Resolució expedient Ernest Belchi. 
b. Licitació plec transport 
c. Bases Referents 
d. Bases tècnic medi ambient 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovació de les actes anteriors 
 
Es sotmeten a aprovació les actes de 6 de novembre, 27 de novembre, 5 de desembre i 13 de 
desembre de 2017 i 8 de gener de 2018, que han estat lliurades juntament amb la convocatòria. 
S’aproven per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Programa treball i formació. 
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La Presidenta informa que s’estan duent a terme les entrevistes per a contractar treballadors/es a 
finançar a través de la subvenció concedida pel SOC dins el programa Treball i formació. Explica 
que s’estan fent crides per poder completar les contractacions. 
 
3. Reunió amb Plataforma Animalista de les Terres de Lleida. 
 
La Presidenta informa que ha tingut lloc aquesta reunió amb els representants d’aquesta plataforma 
i que es va parlar amb ells del protocol d’urgència. Aquestes persones van recomanar que 
s’informés bé als ajuntaments de la veritable filosofia d’aquest protocol pensat per respondre en 
supòsits d’urgència, no en casos de petites lesions que puguin sofrir aquests animals que no siguin 
veritables urgències i que puguin ser ateses al següent dia laborable. 
 
4. Assumptes a tractar en el proper ple: 

a) Resolució expedient Ernest Belchi. 
La Sra. Presidenta informa que va tenir lloc una reunió amb l’antic concessionari del servei per 
informar-lo de la voluntat de resoldre l’expedient de manera definitiva i que se li reclamarà 
l’ordinador, l’històric d’adopcions i se li demanarà que deixi l’espai com estava abans d’iniciar la 
concessió i que es retirin les obres i instal·lacions que s’hi van realitzar sense el coneixement ni 
permís del Consell. Se li reconeixerà el dret al cobrament d’uns 182 € en concepte d’energia 
elèctrica que va avançar. 

 
b) Licitació plec transport 

La Sra. Presidenta informa que s’han ultimat les bases per treure novament aquesta licitació que 
s’espera es pugui adjudicar el més aviat possible. 

 
c) Bases Referents 

La Sra. Presidenta informa que s’inclouran en el proper ple per tal de reprendre aquest tema i es 
pugui tancar. 

 
d) Bases tècnic medi ambient 

La Sra. Presidenta informa als assistents que s’estan ultimant aquestes bases per a la provisió 
d’aquesta plaça en compliment de l’oferta pública d’ocupació que fou aprovada pel Ple per a l’any 
2017. 
 
La Secretària informa que també s’inclourà a l’ordre del dia una sèrie de sol·licituds de compatibilitat 
que han estat presentades per diversos treballadors/es. 
 
 
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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