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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 9/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 3 de maig de 2018 
Horari: de les 11.30 h a les 13.30 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 
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. Ajuts socioeconòmics 2018-2019 (beques menjador). Informació procés de sol·licituds. 
3. Informes CAAC: 

a. Proposta campanya esterilització.  
b. Revisió document estudi any 2012 

4. Inici Estudi Optimització de processos Serveis Socials. 
5. Programa Control Horari. Anàlisi ofertes sol·licitades. 
6. Altres 
7. 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 17 d’abril, que ha estat lliurada 
juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Ajuts socioeconòmics 2018-2019 (beques menjador). Informació procés de sol·licituds. 
El Gerent informa als assistents que el termini d’exposició al públic en què es  troben actualment 
les bases relatives a les beques menjador fianlitza el proper 7 de maig, estant previst que s’inicii 
el termini per a la presentació de sol·licituds el proper dia 9 de maig fins al 22, ambdós inclosos.  
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Fa una explicació de tot el procediment que es durà a terme per a l’entrada massiva de 
sol·licituds en la que participaran personal del Consell, que serà oportunament format per 
participar en aquest procés. Les treballadores socials en els mateixos municipis també rebran 
sol·licituds, segons calendari elaborat a l’efecte i per part d’alguns centres escolars també es farà 
aquesta recepció. 
 
La Sra. Rosa Caselles pregunta si els ajuntaments faran pagar els volants de convivència que es 
demanen als sol·licitants. El Sr. Mesalles respon que aquesta és una decisió que correspon als 
ajuntaments en virtut de les respectives ordenances fiscals i les bonificacions que s’hagin pogut 
aprovar. 
 
La Sra. Presidenta informa que es donarà per presentada la documentació que s’hagi aportat 
altres anys i que sigui vàlida i actualitzada. 
 
 
3. Informes CAAC.  
 

a. Proposta campanya esterilització.  
El Gerent informa que la campanya de xipatge i cens ha anat bastant bé. Explicq que demà hi 
haurà una reunió amb la Plataforma relativa a la campanya d’esterilització que es pretén dur a 
terme bàsicament de femelles en situació de risc en granges i que ha proposat dur-la a terme a 
les dependències del CACC amb professionals que ells proposin.  
Es valora positivament la iniciativa tot i que s’acorda que es convoqui una reunió amb el Col·legi 
de Veterinaris de Lleida relativa a la viabilitat de la proposta i conèixer el seu parer i/o propostes 
al respecte. 
 

b. Revisió document estudi any 2012 
El gerent recorda que la portaveu del Grup comarcal d’ERC va demanar al Ple una comissió 
informativa del CAAC amb la tècnica que porta aquest tema. S’acorda que quan tingui lloc 
aquesta reunió es faciliti a tots els grups comarcals la informació relativa al CAAC que ha 
demanat el Sr. Talamonte, respecte l’estudi de costos i els ingressos que va rebre el Consell 
durant l’any 2012. 

 
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. Inici Estudi Optimització de processos Serveis Socials. 
La Sra. Rosa Caselles informa que ja s’ha fet una planificació d’aquest estudi per a l’optimització 
dels processos a serveis socials, en la que participaran les treballadores i educadores inicialment, 
estant previst també dues sessions amb l’informàtic del Consell.  dels assumptes següents: 
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- 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. 
 
 
5. Programa Control Horari. Anàlisi ofertes sol·licitades. 
El Gerent exposa les dues ofertes que s’han obtingut per dur a terme la implantació d’aquest 
programa. S’acorda iniciar els tràmits per contractar els serveis d’ A3equipo per ser més 
econòmica i completa- 
 
 
6. Altres  
La Sra. Rosa Caselles informa que està previst que al setembre s’incorporin dos persones per 
ocupar les places d’educador incloses al Contracte Programa, i que al juny vencerà la vigència de 
la borsa de treball. 
Comenta que també caldrà seleccionar una persona per ocupar una plaça en el programa de 
voluntarietat amb un contracte a temps parcial, de dos dies per setmana 4h. 
 
El Gerent informa que el proper dia 8 a les 10.30h tindrà lloc la comissió de seguiment del 
contracte de Menjador escolar. 
 
El Sr. Isidre Mesalles pregunta què té previst el Consell en relació amb el Reglament de protecció 
de dades de caràcter personal que entrarà en vigor a finals de maig i quines possibilitats de 
suport als municipis pot donar el Consell en aquest tema. La secretària respon que la Diputació 
de Lleida va informar que té previst dur a terme aquesta cooperació i suport i que cal concretar si 
el Consell la rebrà com a tal. 
 
 
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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