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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 8/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 17 d’abril de 2018 
Horari: de les 13.00 h a les 14.30 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: Ma. José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  David Masot Florensa 

Jaume Revés Esteve 
 Rosa Ma Caselles 

Francesc Torres Arnó 
 

També hi assisteix: 
Sergi Fo, gerent 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 
 
 
Excusa la seva assistència: 
Jaume Canelles 
Isidre Mesalles Mayora 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de les actes anteriors. 
2. Comissió de Seguiment de Menjador Escolar. Revisió petició Consellers. 
3. Comissió per informar sobre el CAAC. Revisar petició conseller del Comú. 
4. Altres 
5. Precs i Preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
 
1. Aprovació de les actes anteriors 
 
Es sotmeten a aprovació les actes corresponents a les sessions de 26 de març i 3 d’abril de 
2018, l’esborrany de les quals han estat lliurades juntament amb la convocatòria. S’aproven per 
unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Comissió de Seguiment de Menjador Escolar. Revisió petició Consellers. 
 
El Sr. David Masot exposa la petició formulada per alguns consellers a la Comssió 
d’Ensenyament respecte la possibilitat d’indemnitzar els consellers/es que participin en les visites 
als menjadors escolars que es realitzen en el marc de la Comissió de seguiment del contracte de 
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menjador escolar, la qual fou constituïda en tant que òrgan complementari de l’organització 
comarcal en el darrer ple ordinari de 13 d’abril. Demana a la secretària el seu parer respecte la 
viabilitat legal de la proposta. 
 
La Secretària respon que l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, preveu que els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre 
retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi 
el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses 
realitzades en l’exercici del càrrec. Per tant, aquestes visites no es poden entendre com sessions 
de l’òrgan col·legiat però sí poden meritar dret a indemnització per les dietes i desplaçaments que 
es generin. En l’esmentat ple es va acordar un règim d'indemnitzacions consistent en 76 euros 
per cada sessió de la Comissió que es celebri, sens perjudici de les esmentades 
indemnitzacions. 
 
A la vista d’aquesta resposta, s’acorda mantenir l’acord de ple en els termes exposats. 
 
 
3. Proposta per informar sobre el CAAC. Revisar petició conseller del Comú. 

 
El Sr. Jaume Revés planteja la necessitat de realitzar una reunió informativa amb els membres 
de la Comissió de Medi Ambient, relativa el tema del CAAC amb l’assistència de la tècnica, 
segons es va demanar en el darrer ple. Es mirarà de trobar un dia abans que finalitzi el mes. El 
Gerent comenta que ja es va fer una reunió informativa en la que es va exposar l’informe que 
va fer la tècnica sobre aquest tema. 
 
També s’analitza la petició d’informació presentada pel portaveu del Grup comarcal del Comú 
de Lleida. S’acorda recavar tota la documentació que sigui possible la qual serà exposada en la 
sessió informativa sol·licitada. 
 
 
4. Altres 
 
La Sra. Rosa Caselles informa dels assumptes següents: 
 
- una altra treballadora social es troba en situació de baixa temporal pel que és urgent contractar 
una persona que doni reforç en aquest àmbit. Donat que a la modificació pressupostària 
aprovada en el darrer ple es preveia un suplement de crèdit per fer front a aquesta necessitat 
temporal de personal, s’acorda recórrer a la borsa de treballadors/es socials actualment vigent. 
 
- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària, du a terme diversos programes que treballen per a la inclusió i cohesió 
social i en concret en el voluntariat. En aquest àmbit, la Federació Catalana de Voluntariat Social 
com a plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya, està duent a terme una 
diagnosi als municipis de la comarca per conèixer quins punts de voluntariat hi ha actualment.  
 
- està previst dur a terme una jornada informativa adreçada a càrrecs electes sobre sobre 
polítiques d’igualtat i el seu foment. Informa que es disposa d’un pressupost de 400 € per aquesta 
activitat. 
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- està prevista la campanya “No és no” per a la previsió d’agressions sexistes en l’oci nocturn, 
preveient-se unes despeses de difusió per import de 1.500 € que s’imputaran a la partida de 
Joventut. Està previst començar per l’Encesa a Aitona per Sant Joan. 
 
- també estan previstes xerrades en el si del Consell Consultiu de la Gent Gran. 
 
- es preveuen una sèrie de xerrades impulsades pel SIAD en matèria d’autoestima, apoderament, 
representació de les dones als mitjans de comunicació, maltractaments. Es diposen de 
pressupostos que ascendeixen a uns 2.000 euros, que s’imputaran a la partida pressupostària 
d’aquest SIAD. 
 
La Secretària demana la paraula i informa que, d’acord amb la nova llei de contractes del sector 
públic, en vigor des del dia 9 de març, totes aquestes activitats constitueixen contractes menors 
que caldrà tramitar com a tals amb les previsions i exigències que preveu aquesta normativa, que 
rebaixa el llindar màxim d’aquests contractes de 18.000€ a 15.000€. 
 
S’acorda convocar a una sessió informativa a tots els caps de departament i aquell personal que 
pugui contractar serveis amb empreses per tal de fer-los sabedors des les limitacions i 
documentació que caldrà presentar per cada activitat. 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen 
 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar s'aixeca la sessió, en la data i hora previstos a 
l’encapçalament, de la qual lliuro aquesta acta i en dono fe. 
 
       Vist i Plau 

La presidenta 
 
 
 
M. José Invernón Mòdol   
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