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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 14/2018 
Caràcter: ordinari  
Data: 9 de juliol de 2018 
Horari: de les 9.00 h a les 10.25 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta: Ma. José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  David Masot Florensa 
 Rosa Ma Caselles 

Francesc Torres Arnó 
Jaume Canelles 
Isidre Mesalles Mayora 

 
Excusa la seva assistència  
Jaume Revés Esteve 
 
També hi assisteix: 
Joan Busquets, conseller comarcal 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta anterior si s’escau. 
2. Programa Equaliment 
3. Consell d’Alcaldes. Breu Ponència per programa Igualtat. 
4. Altres 
5. 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 25 de juny que ha estat 
lliurada juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.  
 
 
2. Programa Equaliment 
 
La Sra. Rosa Caselles informa que a través d’una subvenció del Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya, els Serveis Socials comarcals han obtingut un ajut de 24.000 
euros adreçats a la implantació d’un programa per a la gestió dels Aliments a Alcarràs i 
Torrefarrera, tractant-se dels aliments procedents del Banc D’Aliments de la UE i del Gran 
Recapte. Aquest ajut té per objecte finançar un ordinador, la formació dels voluntaris que 
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gestionaran aquest programa així com la documentació dels aliments i el seu inventari. Amb 
aquesta acció es pretén gestionar i emmagatzemar millor els aliments. 
 
Informa que es signarà el corresponent conveni amb l’ajuntament en què es dugui a terme, 
previst inicialment pels 2 municipis esmentats i preveient-se la incorporació de 4 municipis més 
per l’any vinent. 
 
3.  Consell d’alcaldes. Breu ponència del Programa Igualtat 
 
La Sra. Rosa Caselles explica que està previst que al proper Consell d’alcaldes vingui una 
professional experta el Politiques d’igualtat per fer una xerrada als Alcaldes i Alcaldesses de la 
comarca sobre el tema, actuació finançada amb la partida del  Consell adreçada al SIAD. 
 
 
4. Altres 
 
El Sr. David Massot exposa que caldrà resoldre les al·legacions presentades per Autocars Morell 
a la licitació del contracte de transport escolar, Lot 1. S’acorda incloure aquest assumpte a l’ordre 
del dia dle proper ple ordinari i convocar la Comissió informativa d’Ensenyament per debatre 
prèviament aquesta qüestió. 
 
La Presidenta exposa la necessitat de plantejar una modificació del conveni del personal per tal 
d’adaptar-lo a la normativa i legalitat vigent en la matèria, ja que l’actual conveni no s’ajusta 
massa a la realitat legal i econòmica actual. 
 
La Interventora informa que està previst enviar un SMS a tots els sol·licitants d’ajuts de menjador 
per tal de requerir-los que aportin el DNI dels alumnes que no l’hagin aportat, ateses les 
exigències d’Hisenda respecte aquests ajuts, ja que tot i tractar-se de menors d’edat, se’ls exigeix 
disposar d’aquest document al ser considerats beneficiaris dels ajuts. Així mateix, un cop s’inicïl 
el curs escolar es farà una campanya amb els diferents centres per tal d’informar d’aquesta 
exigència. 
 
 
5. 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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