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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL  CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ  
 
Núm.: 6/2017 
Caràcter: ordinari  
Data: 20 de març de 2017 
Horari: de les 16 h a les 17.30 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: M. José Invernón Mòdol,  
consellers :David Masot Florensa, Francesc Torres Arnó, Jordi Jane Girós, Joan Carles Garcia, 
Jaume Canelles Arqué. 

  
També hi assisteixen: 
 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Sergi Fo Pifarré, gerent 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Informe del centre d’Acollida d’animals d’Alcanó 
3. Precs i Preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
  
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

Es deixen per al proper consell de presidència 
 

2. Informe del centre d’Acollida d’animals d’Alcanó 
 
Contractes amb els treballadors 
La presidenta demana al geren que expliqui com està la situació de la gestió del CAAC. 
 
El Gerent manifesta que s’ha fet una reunió amb els treballadors, a qui s’ha exposat els seus 
contractes, definint els sous i jornada, i que són 3 persones contractades per un contracte temporal 
a espera de que el Consell decideixi la gestió que acaba fent de la mateixa. Explica que estan 
d’acord amb el sou i horari i que cobreeixen entre ells les hores de dilluns a diumenge, tot i que una 
persona només fa de dilluns a divendres. Alhora també manifesta que han demanar que hi hagi una 
quarta persona ja que quan hi haurà més animals no podran abastir tot el servei. En aquest punt 
d’una nova persona de moment no hi ha acord, ja que potser es podrà agafar algú de l’IMO 
subvencionat en part o per mitjà del contracte de col.laboració social. 
 
La presidenta respon que en el cas que hi hagi major nombre d’animals i sigui necessari major 
nombre de personal ja es veurà com s’afronta la situació i que de moment es treballarà per cercar 
personal subvencionat. Demana que consti un informe explicatiu i valoratiu dels desperfectes en que 
s’ha trobat la canera per tal de poder tenir-ho documentat i poder acreditar-ho davant la liquidació 
contractual del Sr. B., al qual caldrà reclamar tot allò que no està en degudes condicions. 
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El gerent manifesta que li consta que ja s’ha reclamat al B. l’informe que van fer els tècnics on hi 
consta les incidències. 
 
La presidenta, respon que en tot cas cal també tenir quantificat el que diuen els informes tècnics i 
reclamar els danys a l’anterior concessionari, li demana al gerent que convoqui al B. i se’l citi a la 
seu del consell per tal de parlar d’aquest tema. 
 
Inversions a la canera 
 
El gerent, explica també que cal arranjar la depuradora, disposa d’un pressupost d’uns 2.500 € i 
també caldria contractar un manteniment anual que importa uns 800 €. 
 
El Sr. Jordi Jané, demana que se sol.licitin un parell de  pressupostos més per tal de poder valorar. 
 
S’acorda que es demani més pressupostos sobre la depuradora. 
 
El gerent, també comenta que s’ha mirat de poder tenir accés a l’aigua del Segarra Garrigues, ja 
que fins a finals de l’any passat s’usava l’aigua de la depuradora però l’aigua no està en condicions 
de ser usada atès que la depuradora no funciona doncs mai s’ha instal.lat tot el sistema que li és 
necessari per garantir que l’aigua es pot usar per a la neteja de la canera, i que malgrat s’arregli 
només s’arregla un primer procés no tot, motiu pel qual s’abocarà més correcta al clavegueram però 
amb impureses que la fan impròpia per a ser usada per a la neteja de la canera. El Segarra 
Garrigues demana que es pagui la connexió que costa 4.100 €/hectàrea, però reconeix com a unitat 
no només l’ocupació de la canera sinó tota la finca que té unes 9 hs i diu que el pagament no pot 
fraccionar-se que ha de ser per la totalitat de la finca. Es va però acordar que es farà una reunió a 
Tàrrega a la seu de la comunitat per a parlar del tema. Alhora comunica que s’ha passat una oferta 
del preu de l’aigua que és el següent: 
 

ús €/m3 Preu comptador anual 
agroindustrial 0,35 €/m3 300 
granges 0,29 €/m3 105 

 
El gerent comenta que a la reunió es demanarà ser considerats com a granja, i que 
aproximadament es calcula que es gasten un màxim de 4.000 m3. El preu d’aigua potable surt a 0,8 
€/m3  
 
 
3. Precs i Preguntes 

El Sr. David Masot explica que el dia 10 de juny tindrà lloc a Roselló la festa del pubillatge de 
la comarca del Segrià. 

 
I sense cap altre assumpte a tractar s'aixeca la sessió de la qual redacto aquesta acta, quan són 
2/4 de 6 de la tarde 
 

      Vist i Plau 
      La presidenta 
 
 
 
 

M. José Invernón Mòdol 


