ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL
SEGRIÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 17/2018
Caràcter: ordinari
Data: 4 de setembre de 2018
Horari: de les 9.00 h a les 11.00 h
Lloc: Despatx presidència
Hi assisteixen:
Presidenta:
Conseller/a:

Mª José Invernón Mòdol
David Masot Florensa
Rosa Mª Caselles Mir
Isidre Mesalles Mayora
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió de 6 d’agost de 2018.
Informació de l’estat actual de la recollida amb Illes i recollida PaP.
Serveis Socials. Informe Optimització processos socials.
Informe situació actual Beques menjador.
Propostes Junta de Portaveus Informativa del proper dia 6 de setembre.
Altres.
Precs i Preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 6 d’agost de 2018.
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió celebrada el 6 d’agost que ha estat lliurada
juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.
2. Informació de l’estat actual de la recollida amb Illes i recollida PaP.
El Gerent informa, en primer lloc, que tots els municipis amb sistema de recollida per illes estan
implantats, l’últim ha estat Gimenells. S’estan ajustant freqüències, desbordaments, i s’estudien
les demandes de més contenidors i servei d’acord amb el plec de clàusules i les possibilitats de
modificació del contracte. S’està fent una relació de les necessitats dels municipis i una fitxa per
cadascun d’ells. Es farà una reunió amb aquests municipis amb el sistema per illes.
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S’han dut a terme per part de la Interventora i el tècnic de medi ambient, J.I., les actes de
recepció dels últims municipis, a Alamacelles faltava una illa.
Pel que fa als municipis amb sistema de recollida porta a porta, el Gerent explica que s’estan
implantant les microdeixalleries. El dia 12 Arum començarà la campanya de detall de Nordvvert
SL i es durà a terme el lliurament de cubells.
La Presidenta explica que el dia 24 tindrà lloc una roda de premsa amb els Alcaldes dels
municipis porta a porta i l’empresa per donar a conèixer el sistema. Explica també que s’han
celebrat a la Portella i a Almenar amb el Sr. Tost, de l’Agència Catalana de Residus, reunions
informatives i aclaratòries, adreçades a la ciutadania.
3. Serveis Socials. Informe Optimització processos socials.
La Presidenta explica que s’estan ultimant les conclusions de l’informe que es va encomanar per
l’optimització de serveis socials.
4. Informe situació actual Beques menjador.
El Gerent informa de la situació actual de les beques menjador resumida en els termes següents:
APROVATS 50%
APROVATS 100%
APROVATS 100% NEE
DENEGATS
PENDENT DE PASSAPORT
AEAT
COMPARTIDES
VALIDATS PER ENVIAR
ENVIATS PENDENT DE RESOLUCIO
REQUERIMENTS
PENDENTS DE VALIDAR/INST. BRESSOL
D. FORA DE TERMINI
TOTAL EXPEDIENTS

2393
265
30
614
87
343
44
51
638
403
41
68
4977

5. Propostes Junta de Portaveus Informativa del proper dia 6 de setembre.
Es decideixen els diversos assumptes a incloure a l’ordre del dia de la sessió de la Junta de
Portaveus del proper dia 6 de setembre a les 9.30 h:
1. Informe estat actual recollida illes i PaP
2. Informe estat actual beques de menjador
3. Recurs presentat per part de l’empresa Aler pel lot 1 referent al transport escolar del
Consell Comarcal del Segrià
4. Incorporació de la nova coordinadora, Sra. I.S., que exercirà aquesta tasca en els Serveis
Tècnics del Consell Comarcal del Segrià.
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6. Altres
Es comenta la petició d’una persona treballadora del Consell Comarcal del Segrià (laboral) ha
sol·licitat permís per a acudir 2 hores cada setmana durant els dimecres del mes de setembre a
unes visites mèdiques programades.
La Presidenta del Consell en el Consell de Presidència sol·licita a Secretaria que s’informi sobre
la procedència o no d’autoritzar aquestes visites mèdiques en horari laboral, per no ser unes
visites da caràcter puntual ni esporàdic, sinó regulars i reiterades en el temps.
El Gerent informa que la treballadora que fins ara prestava el servei de Consum ha renunciat
voluntàriament a aquest lloc, pel que s’han traslladat els expedients a la Generalitat fins que es
reincorpori la tècnica de promoció econòmica.
La Sra. Rosa Caselles posa de manifest novament la problemàtica derivada de les baixes
laborals a Serveis Socials, actualment hi ha 5 persones de baixa. Caldria que s’incorporés un/a
nou/va treballador/a social a partir del 12 de setembre.
7. 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.

CPISR-1 C
Carmen
Valles Fort

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Carmen
Valles Fort
Fecha: 2018.11.20
10:43:03 +01'00'

Vist i Plau
La president

Firmado digitalmente

CPISR-1 C Maria por CPISR-1 C Maria
José Invernón José Invernón Mòdol
Fecha: 2018.11.20
Mòdol
13:02:46 +01'00'

Ma José Invernón Mòdol
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