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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 22/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 22 de novembre de 2018 
Horari: de les 9.30 h a les 11.25 h 
Lloc: Despatx presidència  
 

Hi assisteixen: 
Presidenta:   Mª José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  David Masot Florensa 

Isidre Mesalles Mayora 
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 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 

ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació de les actes de les sessions de 22 d'octubre, 6 de novembre i 12 de novembre. 
2. Proposta de Pressupost per a l'exercici 2019. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Aprovació de les actes de les sessions de 22 d'octubre, 6 de novembre i 12 de 
novembre. 
Es sotmeten a aprovació les actes corresponents a la sessions de 22 d'octubre, 6 de novembre i 
12 de novembre que han estat lliurades juntament amb la convocatòria.  
La Presidenta i el Gerent fan constar que a l'acta núm. 19/2018, pàgina 2, on hi diu 15 animals hi 
ha de dir 50 animals. Es recull l’observació que és deguda a una errada de transcripció.  
Tot seguit, s’aproven per unanimitat dels assistents.  
 
2.  Projecte de pressupost per a l’exercici 2019 
La Presidenta dona la paraula a la Interventora que fa una explicació detallada del Projecte de 
pressupost per a l’exercici 2019, explicant cadascuna de les partides tant d’ingressos com de 
despeses.  
Es recullen diferents observacions i matisos a introduir en l’esmentat projecte, la versió definitiva 
del qual serà proposat en el proper ple ordinari per al seu debat i aprovació. 
 
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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