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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL  CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió: 
Núm.: 1/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 8 de gener de 2018 
Horari: de les 12.00h a les 14.25 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta: 

 
Ma. José Invernón Mòdol 

Conseller/a:  David Masot Florensa 
Joan Busquets Saz 
Jaume Canelles 

 Francesc Torres Arnó 
 Rosa M. Caselles Mir  

Joan Carles Garcia Guillamon  
 

 
També hi assisteix: 
Sergi Fo, gerent 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 
 
 
Excusa la seva assistència: 
Jaume Revés Esteve 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Tribunals de les Meses de Contractació  
2. Presentació del nou sots cap dels Mossos d’Esquadra a la sessió ordinària del Consell 

d’Alcaldes/esses 
3. Informació del CAAC (jornada laboral, inventari...) 
4. Informació de Serveis Socials: 

- memòria de serveis socials als municipis 
- delegació de convenis 
- reestructuració del personal en plantes 
- referents 

5. Modificació nomenclatura plantes 
6. Ubicació nova arquitecta 
7. Informació transport escolar 
8. Informació recollida de residus 
9. Informació interessos moratoris Gamon 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Tribunals de les Meses de Contractació  
 
La Presidenta planteja que cada cop arriben més peticions d’assistència de personal en hores de 
treball del Consell comarcal a Meses de Contractació o Tribunals de selecció de personal d’altres 
administracions. 
 
S’acorda que, en aquests casos, caldrà el vist i plau i de l’autorització del/la cap de l’àrea 
corresponent així com de la Presidència. A aquest efecte s’elaborarà un model específic per a poder 
sol·licitar aquestes autoritzacions. 
 
 
2. Presentació del nou sots cap dels Mossos d’Esquadra a la sessió ordinària del Consell 

d’Alcaldes/esses 
 
La Presidenta informa que està previst que a la propera sessió ordinària del Consell 
d’Alcaldes/esses assistirà el nou sots cap dels Mossos d’Esquadra per tal de presentar-se a tots i 
totes els/les alcaldes/es de la Comarca del Segrià. 
 
 
3. Informació del CAAC (jornada laboral, inventari...) 
 
El Gerent informa que des del 4 de gener de 2018 el treballador de la canera contractat a través de 
l’IMO ha causat baixa per fi del contracte. Per contra, està previst que un dels treballadors finançats 
amb el nou Programa de Treball i Formació es destinarà a donar-hi suport en casos puntuals, de 
puntes de feina o per vacances dels tres treballadors actualment adscrits. 
 
El Gerent també informa de la necessitat de donar la formació a aquests treballadors en matèria de 
prevenció de riscos laborals i que es faci la pertinent revisió per tal de verificar el compliment dels 
requisits en aquesta matèria. 
 
 
4. Informació de Serveis Socials: 
 
La Sra. Rosa Caselles informa dels assumptes següents: 

 
- memòria de serveis socials als municipis 

S’elaborarà aquesta memòria corresponent a l’any 2017 la qual serà lliurada el més aviat possible 
per tal de poder fer balanç del funcionament del servei 
 

- delegació de convenis 
S’informa que s’està revisant els convenis enviats als ajuntaments per a la seva ratificació i 
signatura, relatius a l’addenda al conveni de delegació de competències de serveis socials així com 
el de joventut. Se’n farà l’oportú seguiment per tal de disposar el més aviat possible de tots els 
convenis degudament signats. 
 

- reestructuració del personal en plantes 
S’informa de la reestructuració del personal en plantes i dels diferents moviments que hi ha hagut 
darrerament al respecte. 
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- referents 
Es preveu incloure a l’ordre del dia del proper Ple les bases per a proveir les dues places de 
referents de Serveis Socials previstes a la relació de llocs de treball. 
 
 
5. Modificació nomenclatura plantes 
 
La Presidenta comenta que donat que hi ha hagut moviments de personal és necessari refer els 
panells informatius de les plantes del Consell, per tal que sigui entenedors i s’ajustin al nou 
dimensionament d’aquest. 
 
S’acorda encomanar aquesta tasca a personal contractat a través de plans d’ocupació,  
degudament capacitat per dur-la a terme. 
 
 
6. Ubicació nova arquitecta 
 
La Presidenta informa que un cop finalitzat el concurs oposició per a la selecció d’un/a arquitecte 
comarcal és necessari estudiar la seva ubicació més adient atesa la reestructuració de personal a la 
casa. 
 
 
7. Informació transport escolar 
 
El Sr. David Masot informa que s’estan estudiant i treballant els plecs de clàusules per tal d’incloure 
la licitació del transport escolar al proper Ple ordinari i així completar la licitació que va quedar 
pendent com a conseqüència del recurs especial de contractació que es va interposar contra els 
plecs que regulaven l’anterior licitació i que fou parcialment estimat pel Tribunal Català de contractes 
del sector públic. 
 
El Gerent informa que s’està parlant amb el Departament d’Ensenyament per tal d’arribar a fórmules 
que s’ajustin a la realitat del servei i les seves necessitats. 
 
 
8. Informació recollida de residus 
 
La presidenta informa que s’han adjudicat els contractes de recollida de residus, tant pel sistema 
porta a porta com pel sistema per illes, mitjançant decrets de presidència de 29 de desembre de 
2017 per haver estat presentada degudament la documentació requerida a les empreses i UTEs que 
han resultat finalment adjudicatàries.  
Aquest decret s’ha dictat en exercici de la delegació efectuada pel Consell Comarcal en sessió d’1 
de desembre, previ dictamen de la Comissió informativa de Medi Ambient, oportunament convocada 
a aquest efecte. 
 
La Secretària informa que aquests decrets foren notificats via Enotum als licitadors el mateix 29 de 
desembre, data a partir de la qual comença a comptar el termini de 15 dies hàbils per a interposar 
recurs especial en matèria de contractació, llevat una de les UTEs licitadores que per problemes en 
la notificació el termini començarà a comptar a partir del 4 de gener, finalitzant, per tant, el 25 de 
gener de 2018. 
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9. Informació interessos moratoris Gamon 
 
La Presidenta informa que el passat 27 de desembre va tenir lloc una reunió amb el Sr. Rodríguez, 
advocat, qui representarà al Consell Comarcal en el recurs contenciós administratiu interposat per 
MIGUEL GAMON SL per tal de cobrar els 180.591 euros, corresponents a interessos meritats pel 
retard en el pagament d’una sèrie de factures procedents d’anys anteriors del servei de transport 
escolar. 
 
L’empresa recurrent ha sol·licitat com a mesura cautelar el pagament immediat d’aquest import a la 
que s’ha oposat el Consell Comarcal mitjançant escrit acompanyat d’un informe d’intervenció en el 
que es posa de manifest la disconformitat en els càlculs per arribar a aquest import que efectivament 
és de 150.300,78 euros. 
 
 
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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