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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 7/2016 
Dia: 5 d’abril de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 12:00 a les 13:45 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Rosa Ma Caselles Mir  

Joan Busquets Saz 
  David Masot Florensa 
   
 
No assisteixen:  Jordi Janés Girós  
   Jaume Revés Esteve  
 
També assisteixen:   
          
Francesc Torres Arnó 
Josep A. Romia Pujol 
 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventora: Cèlia Argilés Andrés  
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Proposta de programació i calendari del procés de sol·licituds de les beques menjador 
3. Informe de la Comissió Jurídica 
4. Contractes de treball que finalitzen a 31 de maig 
5. Plec de transport i pròrroga lots. 
6. Logotip i marca del Consell Comarcal del Segrià 
7. Seguiment del CAAC 
8. Altres 
9. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
Es sotmeten a aprovació les actes de les reunions del Consell de Presidència del dia 22 de 
febrer, 7 de març i 21de març del 2016 que s’aproven per unanimitat. 
 

2. Proposta de programació i calendari del procés de sol·licituds de les beques 
menjador 
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La presidenta explica que la Cap de serveis socials no considera adient que els/les 
treballadors/es socials (TS) atenguin les persones sol·licitants d'ajuts de menjador. Es posa 
“forta” i no vol que deixin d'atendre els ajuntaments. Proposa d'acord amb la consellera Rosa 
M. Caselles que l'atenció la faci altre personal del Consell Comarcal. Diu que alguna de les 
persones proposades no ho troba bé. 
 
Aquesta qüestió la tractarem després la consellera, el gerent i jo mateixa. 

 

El gerent explica la proposta de calendari dels ajuts de menjador: 
 
- Retardar el Ple tres setmanes i establir del 9 de  maig fins al 24 del mateix mes com a 

termini per la recollida de sol·licituds. 
- Habilitar la sala de plens per atendre les peticions d'ajuts  de menjador. L’atenció la faria 

personal del Consell Comarcal; també s’ha de preveure  personal de reforç “a dalt”  i reforç 
el divendres de TS.  

 
La Sra. Rosa M Caselles diu que el divendres vinent es farà una reunió i s'acabarà de 
concretar. 
 
El gerent pregunta si els TS faran la validació de totes les dades o solament l'infome social. 
 
Es comenta que validaran les dades. 

 

3. Informe de la Comissió Jurídica 

 
Sobre aquest punt s'acorda fer una  reunió el divendres a les 12 del migdia la presidenta,el Sr. 
Joan Busquets, la secretària i la interventora. 

 
4. Contractes de treball que finalitzen a 31 de maig 

 
El gerent comenta que els/les  treballadors/es  D. L., M. D., L. F., B. i S. F. els contractes el 
proper dia 31 de maig. 
 
Els  serveis que fan aquestes persones s'han de continuar prestant; en l'àrea de joventut s'han 
de fer els plans locals.  
 
La  interventora comenta que l'únic que es pot fer és acomiadar-los; per fer un nomenament  
interí cal fer un procés previ de selecció; potser temporalment se'ls podria nomenar per un 
programa d'execució temporal mentre es prepara el procés selectiu. 
 

5. Plecs transport i pròrroga lots 
 

Es proposa la pròrroga de tots els lots de transport escolar que es poden prorrogar, excepte 
l’adjudicat a M., perquè en aquesta línia hi ha massa incidències. El tècnic d'educació ha de fer 
un informe i s'ha d'iniciar un expedient sancionador. 
 
Pel que fa als lots de transport que han de sortir forçosament a concurs es proposa que tinguin 
una durada  de tres cursos escolars més dos possibles pròrrogues. El Sr. David Masot comenta 
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els criteris d'adjudicació per exemple valorar enlloc de la data de matrícula dels autobusos, els 
més o menys  quilòmetes fets i també vigilar les baixes econòmiques. 
 

6. Logotip i marca del Consell Comarcal del Segrià 
 
La presidenta diu que s'ha fet un nou logotip del segrià; després la tècnica ho explicarà. Es 
comenta que s'hauria de presentar en el proper Consell d'Alcaldes. 

 

7. Seguiment CAAC 
 
El gerent diu que entren pocs  gossos al CAAC. Cada 10 o 15 dies el gestor porta els 
justificants de la factura. La Sra. A. L. fa la comprovació i seguiment. Sembla que s'avindria a 
que hi anessin veterinaris.  
 
El Sr. David Masot pregunta quants gossos entren al CAAC. 
 
El gerent diu que uns 30 gossos. La L. volia fer una campanya de xips.  
 
La presidenta diu que la L: truca als ajuntaments per pressionar. 
 
El gerent diu que la creació dels grups d'acció local ha fet que hi hagi menys gossos al CAAC. 
 
La presidenta pregunta si hi ha partida pels lectors de xip. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que no hi ha partida específica.  
 
S’absenten de la reunió el Sr. Romia i el Sr. Masot. 

 

8. Altres 
 
El Sr. Joan Busquets comenta que els sindicats demanen fer horari d'estiu de l'1 de juny al 30 
de setembre de 8 del matí a dos del migdia. 
 
La presidenta diu que s'ha de fer el còmput anual de totes les hores. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que es va informar que aquesta petició s'elevaria a la presidència.  
 
Es demana informe a la secretària sobre l’horari d’estiu. 
 
Es comenta si es possible modificar l'horari obligat de presència i si es pot o no ampliar l'horari 
flexible. 
 
La presidenta diu que a les tardes el Consell Comarcal hauria d'estar obert al públic. Es podria 
començar per obrir aI públic dues tardes a la setmana. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que primer hauríem d’establir  el perquè d’obrir. 
 
La presidenta diu que per atenció al públic. El proper mes de maig es farà la prova. 

 

9. Precs i preguntes. 



 

 
  

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

4 

 
La presidenta pregunta com ha quedat el Sr. D. L., en la borsa.  
La Sra. Rosa Ma Caselles diu que segon. 
 
La presidenta diu que en el  proper Consell de Presidència s’ha de parlar del conveni  referent 
a l’arxiu. 
 
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 
 


