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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 18/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 26 de setembre de 2018 
Horari: de les 9.00 h a les 11.00 h 
Lloc: Despatx presidència  
 

Hi assisteixen: 
Presidenta:   Mª José Invernón Mòdol 
Conseller/a:   Rosa Mª Caselles Mir 
                           Jaume Revés Esteve 
                           Jaume Canelles Arqué 
                           Francesc Torres Arnó 
 
Excusen la seva assistència: 
David Masot Florensa 
Isidre Mesalles Mayora 
 
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 l’acta de la sessió de 4 de setembre de 2018. 
2. Punts a debatre en propera sessió plenària de 5 d’octubre de 2018. 

a. Modificació del cartipàs comarcal 2015-2019: canvis composició de Comissions 
informatives. 

b. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 

c. Declaració de bé cultural d’interès local de la façana de la Casa de la Vila de 
Puigverd de Lleida  

d. Declaració de bé cultural d’interès local de la casa natal i cova del Beat Francesc 
Palau i Quer d’Aitona 

e. Modificació Expedient Núm. 30/2016 servei de transport escolar: 21, Miguel 
Gamon SL 

f. Modificació Expedient núm. 1/2018 servei de transport escolar: Lots 17, Miguel 
Gamon SL 

g. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir el lloc 
de treball de tècnic/a en informàtica (Codi L 29) 

h. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir 
quatre (4) places d’administratiu/va (Codis F-AG5, F-AG8, F-AG9 i F-AG10) 

i. Aprovació de les bases i convocatòria del procés restringit per a cobrir dues (2) 
places d’administratiu/va (Codis F-AG6 i F-AG87) 
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j. Aprovació de la liquidació dels contractes de recollida d’RSU i recollida selectiva 
FCC, SA. 

k. Aprovació del model de contracte de cessió d’ús a precari de terreny per a 
construir una mini deixalleria / àrea d’aportació a diferents municipis de la 
comarca. 

l. Aprovació Compte General exercici 2017. 
m. Aprovació de la baixa de drets reconeguts de Pressupostos tancats. 
n. Acords de devolució de fiances definitives per prestació de serveis. 

3. Proposta d’assumptes a debatre al proper Consell d’Alcaldes de 28 de setembre de 2018.  
4. Altres 
5. Precs i Preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 4 de setembre de 2018. 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió celebrada el 4 de setembre que ha estat 
lliurada juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Punts a debatre en propera sessió plenària de 5 d’octubre de 2018. 
La Presidenta exposa els assumptes que es preveu incloure a la propera sessió plenària: 
 
a. Modificació del cartipàs comarcal 2015-2019: canvis composició de Comissions 
informatives. 
Explica que es proposarà que el Sr. Joan Carles Garcia substitueixi al Sr. Ferrer en les 
comissions informatives. 
 
b. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització 
Lingüística 
La Secretària informa que es tracta d’un tràmit necessari en tant que ens consorciat. 
 
c. Declaració de bé cultural d’interès local de la façana de la Casa de la Vila de 
Puigverd de Lleida  
d. Declaració de bé cultural d’interès local de la casa natal i cova del Beat Francesc 
Palau i Quer d’Aitona 
La presidenta explica que ambdós expedients han estat informats favorablement per l’arquitecta 
comarcal. 
 
e. Modificació Expedient Núm. 30/2016 servei de transport escolar: 21, Miguel Gamon 
SL 
f. Modificació Expedient núm. 1/2018 servei de transport escolar: Lots 17, Miguel 
Gamon SL 
El Gerent informa que les dues modificacions es deuen al major nombre d’alumnes matriculats  
l’inici del curs escolar 2018/2018. 
 
g. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir el lloc 
de treball de tècnic/a en informàtica (Codi L 29) 
h. Aprovació de les bases i convocatòria del concurs oposició lliure per a cobrir 
quatre (4) places d’administratiu/va (Codis F-AG5, F-AG8, F-AG9 i F-AG10) 
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i. Aprovació de les bases i convocatòria del procés restringit per a cobrir dues (2) 
places d’administratiu/va (Codis F-AG6 i F-AG87) 
El Gerent informa que les tres bases i convocatòries, tot i no ser objecte de negociació 
obligatòria, han estat lliurades als representants dels treballadors i s’estan estudiant alguns 
aspectes i propostes al respecte. 
 
j. Aprovació de la liquidació dels contractes de recollida d’RSU i recollida selectiva 
FCC, SA. 
Aquesta liquidació és preceptiva donat qeu en data 1 d’octubre finalitza el contracte i és necessari 
per tal de requerir a l’empresa el pagament dels imports pendents derivats del mateix. 
 
k. Aprovació del model de contracte de cessió d’ús a precari de terreny per a 
construir una mini deixalleria / àrea d’aportació a diferents municipis de la comarca. 
Es tracta d’una proposta de model d’acord per poder disposar d’autorització dels propietaris dels 
terrenys de titularitat privada on s’ubiquen mini deixalleries i/o àrees d’aportació als municipis de 
Puigverd de Lleida, Almenar i  
 
l. Aprovació Compte General exercici 2017. 
m. Aprovació de la baixa de drets reconeguts de Pressupostos tancats. 
n. Acords de devolució de fiances definitives per prestació de serveis. 
La Interventora fa una breu explicació del contigut de l’aquestes tres propostes. 
 
 
3.  Proposta d’assumptes a debatre al proper Consell d’Alcaldes de 28 de setembre de 
2018. 
 
El Gerent informa que l’odre del dia del proper Consell d’alcaldes serà el següent: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 27 de juliol de 2018. 
2. Informe de l’estat actual del procés d’implantació del sistema de recollida per illes. 
3. Informe de l’estat actual del procés d’implantació del sistema de recollida porta a porta. 
4. Informes de presidència. 
5. Precs i preguntes. 

 
 
4. Altres 
 
La Presidenta informa que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(GAIP) ha notificat que la Sra. L. R. G., treballadora social del Consell Comarcal, ha interposat 
recurs contenciós administratiu contra la Resolució 173/2018 que desestimava les reclamacions 
núm. 137/2018 i 146/2018 formulades per l’esmentada treballadora per tal d’obtenir un document 
que forma part d’un expedient tramitat al Consell Comarcal. La GAIP ho ha notificat al Consell 
Comarcal en tant que part interessada en l’expedient i en compliment del que preveu l’article 49 
de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa-adminiatrativa. S’informa que s’ha sol·licitat un 
pressupost a un advocat i que aquest contenciós suposaria un cost aproximat en concepte de 
defensa jurídica de 3.500 € (IVA exclòs) més les despeses de representació processal, 
estimades en 600 euros. Es delibera sobre aquesta qüestió i es decideix que la GAIP defensarà 
la seva resolució i que, donat que el Consell ha de destinar molts recursos econòmics i hores de 
treball a atendre les reiterades peticions de la referida persona, s’acorda no comparèixer  a 
aquest contenciós, que ja comptarà amb l’oportuna defensa. 
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El Gerent informa que ara al CAAC hi ha 50 animals però que si s’arriba a tenir 80 ó 90 animals 
probablement caldrà més aliments, més personal per atendre correctament el servei, etc, pel que 
és necessari insistir, com a mesura de prevenció, en el programa d’esterilització de gossos a les 
granges. Considera que seria bo estudiar la possibilitat de subvencionar parcialment aquestes 
esterilitzacions d’animals de fora de la canera com a mesura preventiva per evitar els naixements 
d’animals massius i descontrolats que han d’acabar a la canera. Segons informe de la tècnica del 
Consell, al mateix CAAC no es pot esterilitzar animals de fora, atesa la qualificació urbanística del 
sòl i els usos que hi son permesos. 
La Interventora respon que tot i que la finalitat és molt lloable, el Consell no pot subvencionar una 
activitat privada. 
La Sra. Rosa Caselles considera que la prevenció com acció és correcta però que s’ha de 
concretar la forma per fer-la efectiva. 
La Interventora respon que cal un estudi per concretar quina necessitat o demanda hi ha 
exactament per analitzar la viabilitat de tramitar l’ajut parcial proposat. 
 
El Gerent informa que l'Associació Nova Eucària, que és una ONG, ha sol·licitat els vostres 
serveis com a Canera Comarcal del Segrià per fer la guarda d'una gossa, de la seva propietat, 
mentre es resol un assumpte judicial que està relacionat amb ella. S’acorda desestimar la petició 
donat que el Consell Comarcal no té competència per acollir animals de fora de la Comarca del 
Segrià. 
 
Per últim el Gerent informa que donada la renúncia voluntària de la treballadora de Consum de 
moment ho està fent la Generalitat, però la tècnica de promoció econòmica ha demanat una 
reducció de jornada, pel que caldrà prendre alguna deteminació al respecte. Informa que l’any 
2016 es van tramitar de gener a juny 174 expedients i que l’any 2018, de gener a juny, 130. 
Informa que les permanències als municipis que es van provar als municipis d’Alpìcat i Alcarràs 
no han tingut èxit, pel que aquest servei no es prestarà. 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
La Sra. Rosa Caselles informa que al Consell d’Alcaldes previst pel proper 30 de novembre podrà 
tenir lloc la xerrada sobre el tema de la igualtat que es va haver d’ajornar a l’estiu per problemes 
de salut de la persona que havia d’impartir-la. 
També comenta que al Consell d’alcaldes previst per l’abril de 2019, el tècnic de Joventut vindrà 
explicar el Decret Llei sobre els esplais, per tal que tots els alcaldes en siguin coneixedors. 
 
 
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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