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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 18/2016 
Dia: 3 d’octubre de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari: de les 16:00 a les 18:00 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
David Masot Florensa, amb funcions de president 
Joan Busquets Saz, Jordi Janés Girós, Francesc Torres Arnó, Rosa M. Caselles Mir, Jaume 
Revés Esteve, vocals 
   
No assisteixen: 
  
M. José Invernón Mòdol 
Josep A. Romia Pujol 
Sergi Fo Pifarré, gerent   
 
També assisteixen: 
 
Interventora, Cèlia Argilés Andrés      
Secretària:Lídia Carbonell Figuerola 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del 19 de setembre del 2016 
2. Esborrany document de creació de la comissió de seguiment dels menjadors escolars  
3. Esborrany conveni de serveis socials amb els ajuntaments i altres informes de l’àrea de 

serveis socials 
4. Informes de l’àrea d’hisenda i turisme 
5. Informe del servei del CAAC 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
A proposta del president s’altera l’ordre del dia començant pel punt núm. 5. 
 
Informe del servei del CAAC 
 
Depuradora. El Sr. David Masot explica que hi ha problemes amb la depuradora de l’aigua. 
L’aigua “neta” no és prou neta perquè hauria de fer-se una tercera fase de tractament que amb 
l’actual maquinària no es pot fer.  
El Sr. Jaume Revés comenta que amb l’actual normativa aquesta aigua pot anar directament a 
clavegueram, però prèviament s’ha de depurar com si fos la provinent d’una granja.  
Es comenta que s’ha de fer una sol·licitud al “Segarra- Garrigues” perquè concedeixin una 
sortida d’aigua pel CAAC. La concessió d’aigua costa 4.500€.  
El Sr. Jaume Revés diu que la connexió va a càrrec del Consell Comarcal. 
Es comenta que el gerent i la tècnica A.L. van dir que l’embrancament va a càrrec del “Segarra- 
Garrigues”.    
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Servei del CAAC. El Sr. David Masot explica que el gestor del CAAC, ara que ja es passa del 
número 110 de gossos entrats (a partir del núm. 111 fins a 200 entrada de gossos sense 
càrrec) diu que no pot assumir la despesa. Diu que “portarà les claus al jutjat” i demana una 
reunió amb la presidenta. 
Es comenta que el Sr. E.B. ha de fer les seves peticions per escrit. 
 
S’absenta de la reunió el Sr. Joan Busquets 
 
Informe de l’àrea d’hisenda i turisme 
  
Conveni SGAE. El Sr. Jordi Janés informa de la possibilitat que el Consell Comarcal s’adhereixi 
al conveni subscrit entre la SGAE, l’ACM i la FMC per gaudir de bonificacions en el pagament 
de les tarifes a la SGAE, pel que fa a les actuacions de sardanes, corals..etc . Es podria 
proposar l’adhesió en el proper ple. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que la tarifa que s’ha de pagar a la SGAE és sobre l’import de la 
música. Cal que es desglossin les factures (desplaçaments, muntatge, música..) 
 
Fira de Sant Miquel. El Sr. Jordi Janés diu que a l’estand del Consell Comarcal han estat la 
tècnica de turisme i la persona que es va contractar de suport; si és possible s’hauria de 
contractar novament a aquesta persona a través del programa de garantia juvenil. Els 
productors de la comarca han quedat molt satisfets i des de l’àrea els farem una carta 
d’agraïment. 
 
Reunió ACC. El Sr. Jordi Janés informa que el proper 14 d’octubre es farà a Barcelona una 
reunió amb la Directora General de l’Agencia Catalana de Consum per tractar el conveni amb 
el Consell Comarcal, per la gestió  de les tasques de consum i el poc finançament per fer 
aquestes tasques.     
 
Esborrany conveni de serveis socials amb els ajuntaments i altres informes de l’àrea de 
serveis socials 
 
Servei de teleassistència. La Sra. Rosa M. Caselles diu que la propera licitació del servei de 
teleassistència s’ha de limitar a CET i si és possible a Lleida.  
La secretària diu que es pot acordar que a una licitació solament puguin concursar CET però 
depenen de l’import de les licitacions igualment s’han de publicar als diaris oficials 
corresponents. 
(La Sra. Rosa M. Caselles diu que hi ha incidències amb Serquavitae i explica un cas que s’ha 
produït ). 
 
Centre obert d’Alcarràs. La Sra. Rosa M. Caselles diu que “acondicionaran” el centre les 
Roquetes. És un centre privat i es paga 1.200€ de lloguer. Aquest ajuntament té més serveis 
que els altres. 
 
Proposta nova ubicació de personal. La Sra. Rosa M. Caselles proposa que els serveis de la 1a 
planta passin a la 6a planta i els serveis socials de la 6a planta passin a la 1a. Majorment els 
serveis socials fan assistència a municipis i aleshores la 1a planta es podria tancar i 
s’estalviaria. Ha d’entrar més personal que s’agafarà de la borsa de treball. S’ha de preveure 
ordinadors i la infraestructura necessària. La comarca es dividirà en Segrià nord i Segrià sud 
per prestar el servei d’intervenció socio-educativa itinerant per infants i adolescents en risc 
(SISI). 



 

 
  

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

3 

  
Formació. Està pendent un pressupost de formació per educadores i treballadores socials de 
coaching. 
 
Finalment informa que assistirà a la festa de la salut mental a Cervera. 
 
La secretària explica el contingut de la proposta de conveni a signar amb els ajuntaments per la 
prestació dels serveis socials. L’anterior conveni que finalitzava el dia 31 de desembre del 2015 
es va prorrogar fins que el Consell Comarcal del Segrià signés el nou contracte- programa. Ara 
que ja s’ha signat el contracte- programa s’ha de fer un  nou conveni amb els ajuntaments.  
A l’esborrany de conveni que tenen els membres del Consell de Presidència es preveu la 
prestació dels serveis socials per delegació dels ajuntaments (serveis socials bàsics) i la 
prestació de serveis que estan delegats per la Generalitat. Els primers estan finançats 66% la 
Generalitat i 34% els ens locals. El serveis delegats per la Generalitat estan finançats al 100%. 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que al Segrià no es té en compte la dispersió geogràfica o la 
immigració alhora de fixar el finançament per part de la Generalitat. En altres Consells 
Comarcals la Generalitat finança el 80%. Anteriorment el Consell Comarcal ja havia reclamat 
major finançament a la Generalitat; es va treballar en legislatures anteriors i s’hauria de tornar a 
reclamar a la Generalitat, que es tinguin en compte nous factors com ara l’augment de la 
immigració. 
 
El Sr. David Masot comenta que altres Consells Comarcals fan el transport adaptat. 
 
La secretària informa que abans el Consell Comarcal prestava el servei; a l’inici de la passada 
legislatura es va suprimir i des d’aleshores es dona subvenció a particulars i entitats que fan 
transport per a persones amb mobilitat reduïda.  
El contracte- programa exigeix que es faci un Pla de Mobilitat i que s’implanti aquest transport a 
tot el territori.  
 
En el proper Consell d’Alcaldes s’ha d’informar del conveni a signar amb els ajuntaments en  
matèria de serveis socials. 
 
No es tracta el punt de la creació de la comissió de seguiment dels menjadors escolars i 
tampoc es sotmet a votació l’acta de la sessió anterior.    
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
       Vicepresident primer 
 
 
 
       David Masot Florensa 
 


