ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL
SEGRIÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 23/2018
Caràcter: ordinari
Data: 26 de novembre de 2018
Horari: de les 9.30 h a les 10.55 h
Lloc: Despatx presidència
Hi assisteixen:
Presidenta:
Conseller/a:

Mª José Invernón Mòdol
David Masot Florensa
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
Excusa la seva assistència:
Isidre Mesalles Mayora

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 22 de novembre.
2. Informes de Presidència
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 22 de novembre.
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió de 22 de novembre que ha estat lliurada
juntament amb la convocatòria i és aprovada per unanimitat dels assistents.
2. Informes de Presidència
La Presidenta exposa els diferents assumptes a incloure a l’ordre del dia del proper ple ordinari
previst pel 14 de desembre:
- Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019: es proposarà l’aprovació del
pressupost comarcal en els termes que ha estat exposat per part d’Intervenció en les
anteriors sessions del consell de presidència
- Aprovació inicial de l’RLT per a 2019: es comenta que l’RLT no sofrirà variacions
respecte l’any anterior, si bé se’n donarà compte als representants dels treballadors en
compliment de la normativa vigent.
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- Modificació del preu públic del serveis socials: es proposarà un increment d’aquest
preu per tal de cobrir les necessitats del servei a les que no dona cobertura el contracte
programa, tals com les baixes del personal, els triennis superiors a 2, etc.
- Modificació del contracte del servei de menjador escolar: s’està tramitant la
modificació d’aquest contracte per tal d’incloure l’atenció al menjador escolar d’alumnes
amb necessitats especials en centres tals com el de Rosselló, Albatàrrec i s’està pendent
de l’autorització d’Ensenyament per incloure altres centres. Se n’ha de donar audiència a
l’empresa adjudicatària i s’hauran d’emetre els informes de secretaria i intervenció.

El Gerent informa que s’està ultimant la modificació del contracte de recollida de residus
mitjançant illes per tal de modificar-ne les freqüències. Comenta que, atesa la urgència de la
modificació del servei en aquests termes, seria bo avançar-ne l’aprovació en un ple
extraordinari que tingués lloc, si fos possible i com a molt tard el 3 de desembre. En cas que
l’expedient no estigui complert per tal de poder convocar un ple extraordinari en aquests
termes, s’inclourà en el ple ordinari de 14 de desembre.
També es comenta la necessitat d’adoptar un acord plenari pel qual es delegui a la presidència
la competència per a tramitar els expedients de modificació dels contractes. Es planteja
aquesta proposta d’acord davant la conveniència de dotar de major agilitat a les diferents
tramitacions de modificació contractual que es van plantejant donat que sovint responen a
peticions a les que cal donar resposta amb la màxima celeritat, en sectors vius i sovint
canviants com la recollida de residus, els serveis de menjador i transport escolar.
Aquests són les assumptes que en principi s’inclouran si bé s’estan tramitant altres expedients
que s’espera que es puguin incloure en l’esmentada sessió plenària.
Per altra banda, el Gerent informa de la necessitat de donar resposta al problema que es
genera en relació als gats abandonats, ja que la normativa no només es refereix a gossos, sinó
també a gats i altres animals domèstics de companyia. S’analitza la qüestió i s’acorda donar
recer als gats que sigui possible, segons la capacitat i l’aforament de la CAAC en els espais
que hi ha habilitats a l’efecte.
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.
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Vist i Plau
La presidenta
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Ma José Invernón Mòdol
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