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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 11/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 28 de maig de 2018 
Horari: de les 9.30 h a les 10.45 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 
Jaume Canelles 
Isidre Mesalles Mayora 

 
També hi assisteix: 
Joan Busquets, conseller comarcal 
Sergi Fo, gerent 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta anterior si s’escau. 
2. Pràctiques Escola Almenar. 
3. Punt de Voluntariat Contracte Programa. 
4. CAAC Segrià. Revisió Factura llum i fuites aigua. 
5. Altres 
6. Precs i Preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1. Aprovació de l’acta anterior si s’escau. 
 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió celebrada el 14 de maig que ha estat 
lliurada juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Pràctiques Escola Almenar 
 
El Gerent explica que a finals de juny començaran les pràctiques al Consell Comarcal dos 
alumnes d’Almenar que cursen estudis d’administratius. Es valora positivament aquesta 
possibilitat donada la bona experiència d’anys anteriors i els bons resultats tant pels 
coneixements que adquireixen aquests alumnes com per la seva aportació i tasca al Consell. 
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3.  Punt de Voluntariat Contracte Programa. 
 
La Sra. Rosa Caselles i el Gerent expliquen la necessitat de tirar endavant aquest punt de 
Voluntariat que està previst al Contracte Programa. S’analitzen diverses alternatives per tal 
d’executar aquesta fitxa que està prevista amb un horari d’unes 8 hores la setmana; com 
alternatives s’estudia la possibilitat que es dugui a terme per personal ja contractat o contractar 
alguna persona. S’acorda continuar estudiant aquesta qüestió per tal de trobar una solució 
òptima. 
 
 
4. CAAC Segrià. Revisió Factura llum i fuites aigua. 
 
El Gerent informa del fort increment que hi ha hagut a la factura de la llum, passant de 200/250 
euros a 800 euros aproximadament. Explica que es farà una visita al centre amb el Sr. Jaume 
Revés per mirar de detectar d’on prové aquest increment de consum tot i que es preveu que és 
degut a la depurada que fins ara no estava a ple funcionament i ara sí. També es revisarà la tarifa 
per si és possible ajustar-la a les necessitats de potència del centre. 
El Gerent també informa que hi ha dues fuites d’aigua que cal reparar. 
 
 
5. Altres 
El Gerent informa que s’ha concretat quina serà la col·laboració de la Diputació de Lleida en 
matèria de protecció de dades i aquesta en concretarà amb un programa de suport informàtic de 
consulta i assessorament en la matèria. S’acorda demanar pressupostos a empreses 
especialitzades per donar aquest suport. 
 
La Sra. Rosa Caselles informa que l’agent d’Igualtat ha començat a donar suport als municipis 
per a l’elaboració del Pla d’Igualtat i el Protocol d’Assetjament en aquells en que ho estan 
sol·licitant. 
 
 
6. 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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