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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 15/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 23 de juliol de 2018 
Horari: de les 13.00 h a les 14.30 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: Ma. José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  Jaume Revés Esteve 
 Francesc Torres Arnó 

Jaume Canelles 
Isidre Mesalles Mayora 

 
Excusa la seva assistència  
David Masot Florensa  
Rosa Ma Caselles 
 
També hi assisteix: 
Sergi Fo Pifarré, Gerent comarcal 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de juliol de 2018. 
2. Punts a debatre en propera sessió plenària de 03/08/2018: 

a. Pròrroga contracte servei dependència empresa Clece 
b. Aprovació del Conveni SAT Diputació 
c. Transport escolar: extinció contracte Lot 16  per manca d’alumnes. 
d. Transport escolar: resolució al·legacions Lot 1. Aler vs Morell. 
e. Modificació de pressupost 
f. Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del Consell 

3. Consell d’Alcaldes.  
a. Informe de l’estat actual del procés d’implantació del sistema de recollida per illes. 
b. Informe de les visites als municipis prèvia a la implantació del sistema de recollida 

porta a porta. 
c. Informe del servei de suport i assessorament als ajuntaments en l’elaboració dels 

Plans d’igualtat i protocols d’assetjament. 
4. Programa Aventura de la Vida. 
5. Altres 
6. Precs i Preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 9 de juliol de 2018. 
 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió celebrada el 9 de juliol que ha estat lliurada 
juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Punts a debatre en propera sessió plenària de 03/08/2018: 
 
La Presidenta informa dels assumptes que està previst incloure a l’ordre del dia del proper ple 
ordinari previst pel dia 3 d’agost de 2018: 
 

a. Pròrroga contracte servei dependència empresa Clece 
S’informa que està previst que aquest contracte finalitzi la segona quinzena de setembre pel que 
es considera convenient acordar-ne la pròrroga expressa per un any. 
 

b. Aprovació del Conveni SAT Diputació 
Es tracta d’aprovar el conveni anual amb la Diputació pel servei d’assistència als municipis en 
matèria de sercretaria intervenció i en matèria tècnica. 
 

c. Transport escolar: extinció contracte Lot 16  per manca d’alumnes. 
En data 22 de setembre de 2016 es va signar el contracte de serveis de transport escolar 
corresponent al Lot 16, Soses – INS Alcarràs que fou adjudicar a Autocars C. Aler SL, pels 
cursos 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019, amb possibilitat de prorroga per dos cursos escolars 
més. 
En data 22 de maig de 2018, els Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Ensenyament ha 
informat que per al curs 2018/2019, no hi haurà alumnes que necessitin aquest servei de 
transport des de Soses a l’INS d’Alcarràs, pel que es proposa l’eliminació de la ruta. Es tracta 
d’extingir aquest contracte per supressió del servei, tal com preveu el plec de clàusules. 
 

d. Transport escolar: resolució al·legacions Lot 1. Aler vs Morell. 
Es tracta de resoldre les al·legacions presentades en el tràmit previ a l’adjudicació d’aquest lot, a 
la vista de les actuacions practicades i informes emesos. 
 

e. Modificació de pressupost 
La Interventora explica el contingut de la modificació pressupostària que es proposarà al proper 
ple en els termes següents: 
 
a) Crèdit extraordinari 
2315 2219900  EAIA material  600,00 

2316 2219900  SIFE material  1.000,00 

2320 2270600  activitats pla d'igualtat  400,00 

 334 2260900  activitats de cultura  2.400,00 

1621 4800000  subvenció ECOSUMA promoció compra a granel  2.400,00 

   total crèdit extraordinari 6.800,00 
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b) Suplement de crèdit 
2311 1200100  Sou Base A2  12.316,62 
2311 1210000  Complement de Destí  4.000,00 
2311 1210100  Complement específic  3.500,00 
2311 1600000  Quota empresarial Seguretat Social  7.000,00 
 920 1200600  triennis grup A1  4.000,00 
 920 2160000  expedient electrònic  13.000,00 
 920 2270600  implantació llei protecció dades  7.500,00 
 920 2060000 compra llicències office 10.000,00 
    total suplements crèdits 61.316,62 

 
c) FINANÇAMENT, serà el següent: 

  nous ingressos   
4611102 Diputació de Lleida teleassistència 2017          32.875,92   
4611301 Diputació de Lleida urgència social 2017          35.240,70   

 TOTAL INGRESSOS          68.116,62   
 
 

f. Autorització de compatibilitat per segon lloc de treball de personal del 
Consell 

S’analitza la sol·licitud presentada que serà proposada al Ple en els termes que es preveu a la 
legislació vigent.  
 
 
3.  Consell d’alcaldes. d’Alcaldes.  
 
El Gerent informa dels assumptes que està previst incloure a l’ordre del dia de la propera sessió 
ordinària del Consell d’Alcaldes/sses: 
 

a. Informe de l’estat actual del procés d’implantació del sistema de recollida 
per illes. 
 
b. Informe de les visites als municipis prèvia a la implantació del sistema de 
recollida porta a porta. 
 
c. Informe del servei de suport i assessorament als ajuntaments en l’elaboració 
dels Plans d’igualtat i protocols d’assetjament.  

En aquest punt en comptarà amb la intervenció de la tècnica d’igualtat del Consell qui informarà 
als alcaldes i alcaldesses del suport i l’assessorament que es pot brindar des del consell en 
l’elaboració dels Plans d’igualtat i protocols d’assetjament. 

 
 
4. Programa Aventura de la Vida. 
El Gerent informa que la Fitxa del Contracte Programa relatiu a drogodependència, que té una 
dotació de 2.216 €, fins ara es duia a terme a través d’una Fundació que costa 3.300 € i es 
repercutia aquesta diferència entre els municipis. A partir d’aquest any s’ha acordat que es 
contractaran serveis puntuals per dur a terme aquestes xerrades a través a tallers no només a 
primària sinó també als instituts. 
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Essent les 14.15h el Sr. Sisco Torres abandona la sessió. 
 
 
5. Altres 
 
Es concreten els horaris de les Comissions informatives que tindran lloc dilluns vinent: 

9.30 Comissió informativa d’Ensenyament 
10.00 Comissió informativa d’Hisenda 
10.30 Comissió informativa de Benestar 
11.00 Junta de Portaveus 

 
 
6. 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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