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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL  CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 4/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 26 de febrer de 2018 
Horari: de les 13.00h a les 14.30 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: Ma. José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  Jaume Revés Esteve 
 Jaume Canelles 
 Rosa Ma Caselles 

Francesc Torres Arnó 
 
També hi assisteix: 
Sergi Fo, gerent 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 
 
Excusa la seva assistència: 
David Masot Florensa 
Joan Busquets Saz 
Joan Carles Garcia Guillamon 
 

ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Beques menjador curs 18/19 
3. Informe CAAC per reunió amb portaveus 
4. Servei de l’oficina de Consum del Consell Comarcal del Segrià 
5. Proposta d’acord de cessió dels terrenys del municipi d’Alcanó adjacents al CAAC al Consell 

Comarcal del Segrià 
6. Altres qüestions. 
7. Precs i Preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió celebrada el 12 de febrer, que ha estat lliurada 
juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Beques menjador curs 18/19. 
 
El Sr. Gerent explica als assistents els tràmits que s’estan duent a terme abans de convocar els 
ajuts de menjador corresponents al curs 2018.2019. Entre altres qüestions comenta que es tramitarà 
la recollida de sol·licituds que es presentin als municipis de la comarca a través dels assistents 
socials adscrits a cadascun d’aquests i que es fomentarà la presentació de sol·licituds per Etram. 
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S’acorda que per part de la Intervenció es farà una consulta a Hisenda per concretar el tractament 
que correspon a aquests ajuts per tal de concretar què s’enten per beneficiari d’aquests ajuts ja que 
si són els alumnes, podria ser necessari exigir el DNI d’aquests per tal de poder presentar 
correctament el model 347 davant Hisenda. A la vista de la resposta que s’obtingui es concretarà 
quina és aquesta documentació. 
 
3.  Informe CAAC per reunió amb portaveus. 
 
El Sr. Gerent exposa l’informe que ha emès la tècnica comarcal respecte la canera. S’analitza i es 
valora com a bona la gestió de la canera duta a terme per part del Consell durant els 10 mesos i 10 
dies de 2017 en què ha estat gestionada directament. 
 
 
4. Servei de l’oficina de Consum del Consell Comarcal del Segrià 
 
El Sr. Gerent informa que s’ha elaborat una carta informativa pels municipis de la comarca en la que 
es donarà a conèixer el servei de Consum i planteja la possibilitat que la persona que actualment 
duu a terme aquestes tasques es pugui desplaçar als municipis per informar de manera directa 
sobre aquestes qüestions i poder potenciar aquest servei. 
 
5. Proposta d’acord de cessió dels terrenys del municipi d’Alcanó adjacents al CAAC al 
Consell Comarcal del Segrià 
 
El Sr. Gerent informa de la proposta efectuada per part de l’Ajuntament d’Alcanó per a cedir al 
Consell Comarcal els terrenys adjacents que, de fet, està ocupant actualment Tierwork. 
Es valora positivament aquesta proposta si bé la contrapartida que inclou que sigui el Consell qui 
assumeixi el desplaçament i captura d’animals d’Alcanó, en desvirtua el caràcter gratuït inicialment 
plantejat pel que s’acorda analitzar la viabilitat de la proposta d’acord amb els mitjans de què 
disposa el Consell. També s’acorda aclarir qui disposa efectivament d’aquest terreny. 
 
6. Altres qüestions. 
No es plantegen altres qüestions a debatre. 
 
7. 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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