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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL 
DEL SEGRIÀ 

Identificació de la sessió          

Núm.: 13/2018 

Caràcter: ordinària 

Data:  25 de juny de 2018 

Horari: de les 9.30  hores  a les 11 hores 

Lloc: despatx presidència 

      

Hi assisteixen:    

 

Presidenta  :       Mª José Invernón Mòdol 

 

Conseller/a :       David Masot Florensa 

                           Rosa Mª Caselles Mir 

                           Isidre Mesalles Mayora 

                          Jaume Revés Esteve 

                          Jaume Canelles Arqué 

                          Francesc Torres Arnó 

 

També assisteixen : 

 

Joan Busquets , conseller comarcal 

Sergi Fo Pifarré, gerent del Consell Comarcal 

Cèlia Argilés Andrés, interventora 

Eduard Rodríguez Carrión, secretari accidental  

 

 

Ordre del dia de la convocatòria 

 

1. Lectura i aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió anterior 

 

S´aprova per assentiment l´acta de la sessió anterior. 

 

 

2. Protocol per assistència del personal del Consell als tribunals de contractació 

 

La Sra. Mª José Invernón comenta que es reben escrits de diferents ajuntaments 

demanant personal per formar part de tribunals per contractar personal per exemples 

d´administratius. 

 

També comenta que s´hauria de regular qui va , com pot anar i com s´autoritza. 
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La Sra. Cèlia Argilés comenta que es pot estar inscrit a la borsa de l´Escola 

d´Administració Pública i en aquest cas és obligatori assistir als tribunals si així es 

demana. 

 

La Sra. Mª José comenta que s´ha de regular com s´autoritza als treballadors del 

Consell que marxin als tribunals tant si els demanem des de l´escola com si els 

demanen dels ajuntaments. 

 

 

3. Estalvi en la factura de llum del Consell Comarcal del Segrià. Modificació factor potència 
ENDESA. 

 

El Sr. Sergi Fo informa , en relació a la llum de l´edifici del Consell Comarcal, que està 

contractada en 3 fases i que es pot baixar la potència. D´aquesta manera es podrien 

estalviar uns 5.200 euros sense concretar el tema de l´IVA. 

 

Per poder baixar la potència és necessari instal·lar un equip que val aproximadament 

1.500 euros. 

 

També informa que la potència en la canera ja està ajustada. 

 

 

4. CAAC Segrià. 

 

a. Esterilitzacions 
b. Jornada portes obertes 

 

El Sr. Sergi Fo informa que per poder fer esterilitzacions de gossos dels particulars en 

la canera s´hauria de condicionar, establir un preu públic, hauria de tenir els serveis 

adients , llicència d´activitat. 

 

També comenta que hi ha la fundació FAADA que fa campanyes d´esterilitzacions. 

Aquesta fundació té clíniques adherides a Lleida i comarca. Les esterilitzacions es fan 

entre febrer i maig i s´aplica un preu màxim per exemple entre 120 i 170 euros. 

 

També comenta que es podrien organitzar unes jornades de portes obertes ja que a 

nivell local no es coneix la canera i no hi ha adopcions. Es podria organitzar una 

jornada per un dissabte del període setembre-octubre. 

 

 

5. Altres 

 

La Sra. Mª José Invernón informa que ha arribat un escrit demanant l´abonament 

d´una factura de 3.500 euros d´un judici. 

 

El Sr. Isidre Mesalles informa que les illes començaran el 21 de juliol de 2018 i que 

s´ha de concretar l´organització del porta a porta. També comenta que a mitjans de 
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desembre tot hauria d´estar implantat. També comenta que hi ha previstes 5 rutes pels 

pobles. 

 

La Sra. Rosa Mª Caselles informa que per tal d´establir el Pla d´Igualtat del consell cal 

establir les àrees del Consell i que presentaran un escrit demanant aquesta informació. 

 

El Sr. Sergi Fo comenta que hi ha Governació i Hisenda, Serveis Socials, Ensenyament 

i Cultura i Medi Ambient. 

 

La Sra. Rosa Mª Caselles pregunta si en el  reglament de règim intern està això 

establert. 

 

També informa que s´han fet cartells “ Segrià lliure d´agressions sexistes “ . Aquests 

cartells es repartiran per la comarca. 

 

També informa en relació a la distribució dels aliments per la comarca que hi ha el 

programa EQUALIMENT que podria facilitar saber quan es reparteixen els aliments i el 

seu stock. Com exemple es podria establir un punt de distribució en Torrefarrera i els 

ajuntaments de la zona anirien allí. Hauria d´haver una persona voluntària  . 

 

El Sr. Isidre Mesalles pregunta sobre els informes de les activitats de serveis socials . 

 

La Sra. Rosa Mª Caselles comenta que ateses les últimes baixes de personal en serveis 

socials s´haurien de tenir en compte substitucions. 

 

La Sra. Cèlia Argilés comenta que si s´han de tenir en compte aquestes substitucions 

s´hauran de fer modificacions de crèdits. 

 

 

I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 

 

   

 

El secretari  accidental                                               La presidenta 

 

 

 

 

 

 

Eduard Rodríguez                       Mª José Invernón Mòdol 

 

                     Vist i plau 
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