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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 2/2019 
Caràcter: ordinari  
Data: 21 de gener de 2019 
Horari: de les 9.30 h a les 11.35 h 
Lloc: Despatx presidència  
 

Hi assisteixen: 
Presidenta:   Mª José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  David Masot Florensa 

Rosa Mª Caselles Mir 
                           Jaume Revés Esteve 
                           Jaume Canelles Arqué 
                           Isidre Mesalles Mayora 

Francesc Torres Arnó 
 
 
També hi assisteixen: 
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 10 de gener de 2019. 
2. Anàlisi dels assumptes a incloure al proper ple ordinari. 
3. Informes de presidència. 
4. Precs i Preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 10 de gener de 2019. 
 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió de 10 de gener de 2019 que ha estat 
lliuradajuntament amb la convocatòria i és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.  Anàlisi dels assumptes a incloure al proper ple ordinari. 
 
La Presidenta exposa els possibles assumptes a incloure a l’ordre del dia del proper ple 
ordinari: 
 
1. Aprovació de la liquidació definitiva dels contractes de recollida d’RSU i recollida selectiva 

FCC, SA. 
2. Modificació Expedient núm. 1/2018 servei de transport escolar: Lot 3, Autocars C. Aler, SL. 
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3. Modificació núm. 2 del contracte de servei de menjador escolar curs 2018/2019: alumnes 
amb necessitats especials, centre l’Esperança. 

4. Acord d’aixecament objecció Informe d’Intervenció 182/2018. 
5. Acord d’aixecament objecció Informe d’Intervenció 6/2019. 
6. Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de menjador, curs 2019/2020. 
7. Aprovació del document d’Avaluació i Seguiment del Pla d’Acció del II Pla d’igualtat 

d’oportunitats del Consell Comarcal del Segrià (2018 - 2022). 
8. Moció per aturar la construcció d’un dipòsit de residus industrials a Riba-Roja d’Ebre 

Aquesta moció és proposada pel vicepresident, David Masot, qui exposa la problemàtica 
derivada d’aquest projecte que, tot i estar previst al municipi de Riba-Roja d’Ebre, perjudicaria 
als municipis de Maials i Almatret per proximitat. 
 

 
3. Informes de presidència. 
 
La Sra. Rosa Caselles informa que els ajuntaments han rebut un ajut per a finançar actuacions 
en matèria de violència de gènere. Aquest ajut és de 600 € per municipi més 18 € per habitant. 
Aquestes actuacions es poden dur a terme del gener a juny de 2019 i s’hauran de justificar 
abans del 30 de setembre.  
També es podran incloure activitats realitzades en aquest àmbit des de l’agost de 2018. 
Informa que la treballadora del SIAD farà un guió de possibles activitats a dur a terme que serà 
lliurat als ajuntaments. 
 
Per altra banda informa que hi ha hagut un canvi en la documentació relativa als arrelaments 
pel que el Sr. Vinyals vol venir al proper Consell d’Alcaldes previst pel 29 de març a informar 
sobre aquesta ampliació de documentació. 
 
Per últim informa que el 4 de febrer tindrà lloc el Consell Consultiu de la Gent Gran. 
 
 
La Presidenta informa que, tal com es va preveure al pressupost, s’han iniciat els tràmits per a 
la incorporació d’un/a arquitecte a mitja jornada per fer treballs de POUM als municipis. 
 
 
El Sr. Joan Busquets i el Gerent informen de la darrera reunió que van celebrar amb els 
representants sindicals en els que es van tractar els següents temes: 
 
- el calendari laboral per a 2019 
- la reducció de la jornada a 35h: el Gerent informa que és una qüestió a analitzar ja que la llei 
de pressupostos obre la porta però les 35h com a tals no estan previstes. 
- la possibilitat de cobrar el 100% de les retribucions en cas d’incapacitat laboral per malaltia 
comuna. La presidenta demana a Secretaria un informe sobre aquesta qüestió per tal de poder 
decidir si es pot autoritzar o no aquesta petició. 
- el tema de la reducció de jornada per tenir cura de fill amb reducció, o no, de sou. 
- la petició relativa a formació específica per oposicions. En aquest punt, es va consultar a 
l’AFEDAP de la Diputació i no està prevista formació d’aquest tipus. 
- possibilitat d’horari flexible i la recuperació o gaudi d’hores treballades de menys o de més. 
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La Interventora informa que l’empresa Griñó ha reclamat un cop més les factures per import de 
167.411 € relatives al servei de deixalleria que es va prestar fa anys. Ja va formular la primera 
petició l’any 2015 en resposta a la qual se li va demanar documentació acreditativa que 
efectivament es va prestar el servei, donat que no hi ha cap contracte ni altre document. La 
documentació que ha estat aportada per l’empresa en resposta a aquest requeriment no ha 
estat trobada conforme ja que han aportat factures emeses amb cost zero als ajuntaments però 
no exisiteixen albarans a nom de consell ni altra documentació que permeti justificar els 
pagaments. 
L’empresa ha presentat un escrit dient advertint que si no s’atén el seu requeriment s’anirà per 
via judicial. 
S’acorda convocar a l’empresa a una reunió per explicar-los el decret que se’ls lliurarà, segons 
el qual es resol que el consell, a la vista de la documentació que obra a l’expedient, no pot 
atendre el referit requeriment. 
 
 
4. 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  
 
Ma José Invernón Mòdol   
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