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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 7/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 3 d’abril de 2018 
Horari: de les 13.00 h a les 14.15h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: Ma. José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  David Masot Florensa 

Jaume Revés Esteve 
 Jaume Canelles 
 Rosa Ma Caselles 

Francesc Torres Arnó 
Joan Carles Garcia Guillamon 
 

També hi assisteix: 
Sergi Fo, gerent 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 
 
 
Excusa la seva assistència: 
Joan Busquets Saz 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Proposta de creació com a òrgan col·legiat de la Comissió de Seguiment de Menjador 
Escolar  

2. Proposta de creació de la Comissió per la igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del 
Segrià i aprovació del seu reglament de funcionament. 

3. Proposta aprovació de l'acord per a desenvolupar el model local de la prestació del 
servei per part del Consell Comarcal, per tal de forma part de la Xarxa de Serveis 
d’Atenció Local de Catalunya (LGTBI, adjunto acord) 

4. Aprovació conveni genèric BTT. 
5. Aprovació oferta pública d'ocupació 2018 

6. Aprovació puntuació empreses a la licitació del transport escolar i requeriment de 
documentació 

7. Compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2017.  
8. Modificacions pressupostàries. 
9. Tràmit d’audiència al Sr. Belchi pel tema dels 10.000€ de les reparacions, d’acord 

amb les indicacions del síndic 
10. Altres 
11. Precs i Preguntes 
 

 
 



 
 
 

Pàgina 2 de 5 

  
Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 

presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Sra. presidenta exposa que els punts de l’ordre del dia de la sessió d’avui són els previstos 
incloure a la propera sessió ordinària del Ple i que són els següents: 
 
1. Proposta de creació com a òrgan col·legiat de la Comissió de Seguiment de Menjador 

Escolar  
Tal com es va acordar en l’anterior sessió del Consell de presidència 
 
2. Proposta de creació de la Comissió per la igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del 

Segrià i aprovació del seu reglament de funcionament. 
Tal com es va acordar en l’anterior sessió del Consell de presidència 
 
3. Proposta aprovació de l'acord per a desenvolupar el model local de la prestació del servei 

per part del Consell Comarcal, per tal de forma part de la Xarxa de Serveis d’Atenció Local 
de Catalunya  

 
La Sra. Rosa Caselles informa que la Direcció General d’Igualtat del Departament de treball, afers 
socials i Famílies ha enviat la proposta d’acord per a desenvolupar el model local de la prestació 
del servei per part del Consell Comarcal, per tal de formar part de la Xarxa de Serveis d’Atenció 
Local de Catalunya.  
 
Aquest servei té els següents objectius: 

 Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGTBI fent un acompanyament eficient pel 
coneixement dels recursos específics del territori i llurs necessitats. 

 Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i millorar l’acció 
política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin 
l’optimització dels recursos. 

 Realitzar tasques de sensibilització adreçades a la visibilització i la normalització del col·lectiu 
LGBTI, entre les poblacions de la comarca. 

 Donar a conèixer aquest servei a les persones LGBTI i ales persones que ho necessitin. 

 Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació 
sexual , identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits. 

 Oferir informació  i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la comarca. 

 
La Coordinadora dels Serveis Socials del Consell comarcal ha informat favorablement l’aprovació 
d’aquesta proposta d’acord en el marc dels antecedents transcrits. 
 
4. Aprovació conveni genèric BTT. 
L’any 2015 el Patronat de Promoció Turística de la diputació de Lleida va fer una petició als consells 
comarcals d'informació de senders i rutes BTT amb la voluntat d'editar una guia de BTT i 
Cicloturisme.  
 
Des de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià, es feu petició als ajuntaments del Segrià 
del catàleg de senders i rutes, tant per ser realitzats a peu com en bicicleta, amb la finalitat de ser 
inclosos en la guia. Quatre ajuntaments van respondre: Alcarràs, Gimenells i el Pla de la Font, la 
Granja d’Escarp.  
 
Amb la voluntat de poder donar continuïtat al projecte i aprofitant l'ajuda econòmica provinent del 
Patronat de Promoció Turística de la diputació de Lleida, es va acordar amb els esmentats 
ajuntaments procedir a la senyalització de les rutes que s'estaven promocionant via fullets i portals 
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web de la Diputació de Lleida. Es proposa l’aprovació d’un conveni genèric per a regular les 
obligacions que assumeixen els respectius ajuntaments pel que fa al manteniment d’aquestes rutes. 
 
5. Aprovació oferta pública d'ocupació 2018 
La presidenta informa de la proposta d’oferta d’ocupació per a l’any 2018: 

PERSONAL FUNCIONARI 

Escala d'Administració General: 
Lloc Denominació Enquadrament Subescala Subgrup Nivell Provisió 

F-AG6 Administratiu  Gerència Administrativa C1 18 

Concurs oposició 
Promoció interna 
DT 2a TREBEP 

F-AG7 Administratiu  Gerència Administrativa C1 18 

Concurs oposició 
Promoció interna 
DT 2a TREBEP 

       

F-AG5 Administratiu  Gerència Administrativa C1 18 Concurs oposició 

F-AG8 Administratiu  Coord. Serveis Socials Administrativa C1 18 Concurs oposició 

F-AG9 Administratiu Coord. Serveis Socials Administrativa C1 18 Concurs oposició 

F-AG10 Administratiu  Coord. Serveis Socials Administrativa C1 18 Concurs oposició 

 
Escala d’Administració Especial: 
Lloc Denominació Enquadrament Subescala Classe Categoria Subgrup Nivell Provisió 

F-AE23 
Psicòleg/lòga 
EAIA 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

 Titulat 
superior A1 26 

Concurs 
oposició 

F-AE24 
Psicòleg/lòga 
SIFE 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A1 26 

Concurs 
oposició 

         

F-AE25 Educador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

F-AE26 Educador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

F-AE27 Educador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

F-AE28 Educador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

F-AE33 
Educador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

F-AE34 
Educador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

         

F-AE14 
Treballador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

F-AE35 
Treballador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

F-AE37 
Treballador/a 
social 

Coord. Serveis 
Socials Tècnica 

Tècnica 
diplomada 

Titulat 
superior A2 21 

Concurs 
oposició 

 

PERSONAL LABORAL 

Lloc Denominació Enquadrament Titulació específica Subgrup Nivell Provisió 

L29 Informàtic/a Gerència 
Diplomatura en informàtica o 
equivalent A2 21 

Concurs 
oposició 
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6. Aprovació puntuació empreses a la licitació del transport escolar i requeriment de 
documentació. 

El Sr. David Massot informa que un cop la Mesa de contractació formuli la seva proposta 
d’adjudicació i de puntuació, procedirà que el ple l’accepti i es requereixi la documentació prevista al 
PCAP. 
 
7. Compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2017.  
La interventora informa que se’n podrà donar compte al proper ple i avança que es preveu un 
romanent de tresoreria lliure de 173.924,25 € 
 
8. Modificacions pressupostàries. 
La interventora informa que es preveu sotmetre a aprovació la següent modificació pressupostària: 
1/ Suplements de crèdit: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Crèdits extraordinaris: 

Partida Nom Consignació proposada 

2311 2270600 optimització de processos socials             15.730,00    

920 2200200 implantació nou control horari               8.500,00    

2311 2020100 Lloguer 1a planta seu CCS             23.000,00    

433 4650000 
projectes innovadors conveni 
amb Garrigues               8.000,00    

  total              55.230,00    

Total altes de crèdits:              65.060,00    

 
Finançament: 
1 Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 

Partida Nom Proposta de baixa 

1621/1200100 bàsiques2 tècnic medi ambient               4.900,00    

1621/1210000 Complement de Destí               2.450,00    

1621/1210100 Complement específic               1.900,00    

1621/1600000 seguretat social               2.780,00    

920/1200100 baixes tècnic informàtic               4.900,00    

920/1210000 Complement de Destí               2.450,00    

920/1600000 Complement específic               1.900,00    

920/1210101 seguretat social               2.780,00    

011/3522000 interessos demora             18.000,00    

920 2020100 Lloguer 1a planta seu CCS             23.000,00    

 TOTAL BAIXES             65.060,00    

 
 
9. Tràmit d’audiència al Sr. Belchi pel tema dels 10.000€ de les reparacions, d’acord amb les 

indicacions del síndic 
 
La secretària informa que d’acord amb les indicacions del Síndic de Greuges que està fent un 
seguiment d’aquest expedient es proposarà al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

Partida Nom Proposta d’increment 

920 2200100  subscripcions i publicacions                2.500,00 

326/1200600  Triennis educació                1.000,00    

2311/1200100  Sou Base A2                3.100,00    

2311/1210000  complement destí                1.730,00    

2311/1600000  seguretat social                 1.500,00    

  total                9.830,00    
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Primer.- Obrir una peça separada dins de l'expedient de la resolució de la concessió de la gestió del centre 
d'acollida d'animals de companyia en relació a la liquidació de la concessió. 
 
Segon.- Deixar sense efecte els acords tercer i quart del Ple del Consell de 2 de febrer 2018 relatius a 
l'aprovació de la liquidació per import de 10.714,81 euros, resultant dels càlculs i el requeriment de 
pagament de l’esmentada quantitat, en concepte de liquidació de la concessió. 
 
Tercer.- Atorgar al Sr. Belchi un termini d’audiència de 10 dies hàbils comptadors des de la recepció de la 
notificació d’aquest acord, per tal que formuli les al·legacions o presenti la documentació que estimi 
oportunes, a la vista de la valoració realitzada pels serveis tècnics que consta a l’expedient i dels càlculs 
efectuats per arribar a l’import de 10.714,81 euros, resultant dels càlculs transcrits en els antecedents 
d’aquest acord. 

 
 
10. Altres 
La presidenta informa que davant la necessitat de disposar de personal als serveis tècnics 
comarcals, fins que s’incorpori la persona que va superar el procés selectiu, s’està estudiant la 
possibilitat de convocar un procés per contractar temporalment personal que atengui el servei. 
 
També informa que al Consell d’Alcaldes previst pel proper divendres dia 6 d’abril, es preveu el 
següent ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 26 de gener de 2018.. 
2. Informe de l’empresa adjudicatària del contracte de serveis d’assessoria, planificació, 

coordinació i execució d’activitats de sensibilització i educació ambiental en relació al canvi de 
sistema de recollida de residus a la Comarca del Segrià. 

3. Informe de la trobada de Joventut Munixic. 
4. Informes de presidència. 
5. Precs i preguntes. 
  
11. Precs i Preguntes 
No se’n formulen. 
 
9. 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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