
 

 
  

Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 
presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

1 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm: 1/2016 
Dia: 11 de gener del 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00 a les 17:45 hores 
Lloc: despatx de presidència 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Joan Busquets Saz 
  David Masot Florensa 
  Rosa Ma Caselles Mir  
  Jordi Janés Girós 
 
També assisteix: Francesc Torres Arnó  
 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventor: Cristian Cimadevilla Magrí 
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola  
 
No assisteix: Jaume Revés Esteve 
 
1. CAAC  
a) Modificació del conveni  entre el Consell Comarcal i els municipis que tenen delegada 
la competència (incloure topall assignat) 
 
El gerent comenta que s’ha d’enviar l’acord del ple i la modificació del conveni als ajuntaments 
que tenen delegada la competència. 
La presidenta diu que s’ha de parlar amb l’ajuntament d’Artesa de Lleida. 
L’interventor pregunta si hi ha un tècnic adscrit al servei del CAAC. 
El gerent diu que no ha pogut parlar amb A. L. que serà l’encarregada de la fiscalització. 
Es comenta si cal tramitar-li una T-CAT per la fiscalització de les factures. Es diu que no i que 
s’ha de fer un decret assignant-li les funcions. 
 
2. Concursos i bases per l’any 2016 
a) Menjadors escolars  
b) Transport escolar 
 
El Sr. David Masot explica la problemàtica de les notificacions dels ajuts de menjador. Es 
comenta que de cara al proper curs s’ha de pensar en un altre sistema que no siguin 
notificacions per carta, ja sigui SMS, E-NOTUM, llistes als centres escolars. 
 
Pel que fa al transport escolar informa dels lots que es poden prorrogar i dels que s’acaba el 
contracte i que s’han de tornar a licitar. 
 
Pel que fa al menjador escolar diu que s’han enviat els actuals plecs que tenim a tots els 
portaveus dels grups perquè fins el dia 29 de gener puguin fer aportacions.  
 
L’interventor comenta que arran d’una sentència del tribunal suprem, el preu públic  del 
menjador s’ha de recaptar directament dels usuaris. 
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La Sra. Rosa Ma Caselles comenta com s’ha d’organitzar la convocatòria dels ajuts de 
menjador, que es podria proposar que les sol·licituds es presentèssin als centres escolars. 
 
El Sr. David Masot diu que l’any 2016 es commemora els 150 anys de la defunció d’Enric 
Granados i l’any 2017 els 100 anys del seu naixement per la qual cosa s’ha pensat en fer una 
sola cloenda de Segrià Corals, l’any 2017. 
  
També explica que l’actuació de Gegants i Grallers no es farà per manca de pressupost. El 
Consell Comarcal podria fer la coordinació i els ajuntaments fer-se càrrec del pagament.       
 
3. SAT (Servei d’Assistència Técnica) 
 
La presidenta explica que davant la problemàtica que tenen els ajuntaments amb la tresoreria i 
alguns amb la intervenció es demanarà a la Diputació el poder tenir més places de SAT que 
puguin fer les funcions de tresoreria. 
 
4. Noves contractacions amb conveni de pràctiques amb la Universitat de Lleida i Cicles 
formatius en Administració. 
 
El gerent explica que es previst tenir al Consell Comarcal estudiants en pràctiques. Un perfil 
ADE el proper mes de febrer i al mes de maig un/a administratiu/a . No hi ha cap càrrec a costa 
del Consell Comarcal. 
 
5. Resolució de la Comissió Jurídica Assessora referent a la recollida de brossa, 
 
El Sr. Joan Busquets diu que vist l’informe de la CJA la proposta seria traure en bloc tota la 
recollida i deixar pendent l’entrada en servei de la recollida de RSU i la FORM fins quan s’acabi 
la pròrroga. Es pot tornar pensar en la recollida  porta a porta però per oferir-ho als ajuntaments 
primer s’ha de saber  el cost. 
 
Explica també que Vilella fa el servei de valorització dels residus de les  deixalleries, excepte la 
d’Almacelles.  S’ha de saber si el servei de la deixalleria d’Almacelles és comarcal, 
municipal..etc. 
 
I sense cap altre assumpte per tracta s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 

 
 
         Vist i Plau 
       La presidenta 
 
 
 
       Ma José Invernón Mòdol 


