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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 3/2016 
Dia: 8 de febrer del 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:10 a les 18:10 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              David Masot Florensa  

Rosa Ma Caselles Mir  
Joan Busquets Saz 

  Jordi Janés Girós 
 
També assisteixen: Francesc Torres Arnó  
       Josep Antoni Romia Pujol  
 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventor: Cristian Cimadevilla Magrí 
Secretari: l’interventor, per delegació de la secretària, Lídia Carbonell Figuerola 
 
No hi assisteix: Jaume Revés Esteve 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany d’acta anterior 
2. Anàlisi dels plecs de clàusules i bases de processos selectius en tràmit 
3. Informes de l’àrea econòmica 
4. Informe de l’àrea social 
5. Anàlisi de les propostes pel proper ple 

 
 
La presidenta inicia l’ordre del dia pel punt segon.  
 
 
2. Anàlisi dels plecs de clàusules i bases de processos selectius en tràmit 
 
La presidenta explica la reunió de portaveus de la setmana anterior per mirar el plec de 
menjador escolar punt per punt; el Sr. David Masot comenta que es van rebre aportacions molt 
profitoses i el gerent que va quedar pendent el tema de la durada del contracte i el mobiliari, a 
l’espera de la resposta del Departament d’Ensenyament, el preu, i la composició de la mesa. La 
presidenta proposa que a la mesa hi hagi un vocal de cada grup, si així ho desitgen, i així 
s’acorda. 
 
En aquest punt arriba el Sr. Jaume Revés. 
 
A continuació es parla a bastament de les esmenes proposades per Intervenció, com són la 
necessitat que tots els ingressos i les despeses passin per pressupost, que es dugui a terme la 
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recaptació executiva o sobre la fiscalització, etc. La presidenta ajorna la decisió sobre aquestes 
propostes. 
 
Quant a la licitació del transport escolar, la presidenta proposta que es reflexioni sobre si 
prorrogar els lots que es puguin, o licitar-los tots de nous, de cara a prendre una decisió 
properament. 
 
S’explica que arran de la conversa entre el gerent i el cap dels Serveis Tècnics, s’ha considerat 
que la titulació més adient per accedir a la nova plaça de tècnic és la d’enginyer tècnic agrícola, 
perquè la majoria d’expedients ambientals que entren al Consell són referents a granges, i un 
industrial no podria informar-los.  
 
 
3. Informes de l’àrea econòmica 
 
El Sr. Jordi Janés explica que en matèria de consum i arbitratge s’ha passat de 87 expedients 
l’any 2014 a 341 l’any 2015, i que cal reforçar la tècnica de l’àrea per la sobrecàrrega de feina 
que suporta, per exemple, a través de la contractació d’un AODL. 
 
Quant a la realització de rutes de la fruita dolça, comenta que fins ara han tingut poca tirada. 
 
En relació amb la situació de tresoreria, que s’han rebut força diners del que era Benestar 
Social, que la Paeria ha pagat el cànon de residus i que s’han millorat força els pagaments. 
Tanmateix, manifesta que per part del Governació hi ha molt per cobrar. L’interventor explica 
que està parlant amb la Generalitat per compensar els deutes del Fons de Cooperació Local 
amb els pagaments a l’Agència de Residus. 
 
Per acabar, manifesta que està treballant en unificar les diferents xarxes socials on és present 
el Consell (Facebook, Instragram, etc.) 
 
El Sr. Jaume Revés diu que l’Ajuntament de Sarroca de Lleida no ha rebut cap escrit sobre el 
nou conveni del centre d’acollida d’animals de companyia, i s’acorda de comunicar el nou acord 
als ajuntaments que fins ara no han delegat. 
 
 
4. Informe de l’àrea social 
 
La Sra. Rosa Caselles explica que ja s’han fet les entrevistes per part del tribunal de l’EAIA i 
que s’estan passant a net les puntuacions i que demà creu que estaran acabades les bases de 
treballadors socials. 
 
En aquest punt s’excusen els senyors Josep Antoni Romia i David Masot i abandonen la 
reunió, essent les 17:40 hores. 
 
 
1. Aprovació de l’esborrany d’acta de la sessió anterior 
 
Per unanimitat, s’aprova l’acta del consell de presidència del dia 26 de gener de 2016. 
 
 
5. Anàlisi de les propostes pel proper ple 



 

 
  

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

3 

Es dóna lectura a la proposta d’ordre del dia del proper ple, que és la següent: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 17 de desembre del 2015 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidència 
3. Presa de possessió del conseller Francesc Roca Masot  
4. Comissions Francesc Roca i integració grup polític  
5. Licitació menjador escolar 
6. Bases borsa de treball administratiu/a  
7. Bases borsa de treball enginyer/a  tècnic agrícola  
8. Compatibilitat segona activitat funcionària Consell Comarcal 
9. Aprovació bases transport de persones amb mobilitat reduïda 
10. Aprovació protocol violència de gènere 
11. Denúncia de la pròrroga del contracte de recollida més enllà d’octubre 2017 
12. Acord de ratificació modificació estatuts CNL 
13. Retorn avals servei de transport escolar 
14. Informes de Presidència 
15. Assumptes d’urgència 
16. Precs i Preguntes 
 
ALTRES 
Licitació transport escolar 
Resolució recurs de reposició llocs de treball de referent (SSAP) 
Bases d’ajuts de menjador 
Conveni  per prestació servei en matèria de joventut CCS i Ajuntaments 
 
Els assistents es mostren conformes amb la inclusió d’aquests punts a l’ordre del dia, llevat 
dels referents a la borsa de treballadors socials i licitació del transport escolar, que la 
presidenta diu que potser es deixaran per un proper ple. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 
 
 
        Vist i plau 
        La presidenta 
 
 
 
 
        Ma José Invernón Mòdol  


