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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 4/2017 
Dia: 20 de febrer de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00  a les 17:45 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
M. José Invernón Mòdol 
Jordi Janés Girós 
Francesc Torres Arnó 
Jaume Canelles Arqué 
Jaume Revés Esteve 
David Masot Florensa 
Rosa M. Caselles Mir 
 
També assisteixen: 
 
Sergi Fo Pifarré, gerent      
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Cèlia Argiles Andrés, interventora 
 
No assisteix: 
 
Joan Busquets Saz 
 
Ordre del dia de la sessió 
 
Proposta de modificació dels estatuts del Consorci del Museu Diocesà i Comarcal de 
Lleida 
 
En relació a la proposta de modificació dels estatuts del  Consorci del Museu Diocesà i 
Comarcal de Lleida, l’equip de govern del Consell Comarcal en reunió de Consell de 
Presidència considera el següent: 
 
Que el Consell Comarcal no pot adoptar el compromís de fer una aportació, sense determinar 
la quantia, per al funcionament ordinari del consorci (article 17.1.a) dels estatuts) i a més 
adoptar el compromís de finançar l’1% de les despeses de funcionament ordinari del 
consorci en la mesura que aquest funcionament no pugui ser cobert pels ingressos 
propis del consorci (article 17.1.2). 
 
Per tant la proposta del Consell Comarcal del Segrià és la següent: 
 
Aportar al Consorci del Museu una quantitat fixa anual de 10.000€. 
 
Proposar en el que fa referència al CCS la següent redacció de l’article 17 dels estatuts. 
 
L’aportació del Consell Comarcal del Segrià per al funcionament ordinari del Consorci serà una 
quantitat fixa anual. 



 

 
  

Carrer del Canyeret, 12 - 25007 Lleida - Tel. 973 054 800 - Fax 973 054 810 
presidencia@segria.cat - http://www.segria.cat  

2 

Suprimir que el CCS es farà càrrec de l’1% de les despeses del consorci en cas que no siguin 
cobertes per ingressos propis. 
 
 
Servei del CAAC 
 
La presidenta explica que avui dia 20 de febrer s’han personat els treballadors del CAAC dient 
que el gestor els ha acomiadat i també que s’ha endut “coses” del centre. S’ha aixecat acta per 
part de la secretària del Consell.  
Diu que es troba a faltar documentació administrativa.  
Avui a dos quarts de tres la tresoreria no tenia cap notificació de baixa dels treballadors del 
CAAC. Han telefonat els mitjans de comunicació.  
Actualment hi ha 55 gossos al CAAC. 
 
L’empresa alemanya té interès en fer un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal. 
Han fet una inversió de 30.000€. 
 
El gerent explica que a Alemanya hi ha un dèficit de gossos per adopció. Estem a l’espera que 
aquesta empresa ens enviï els estatuts. 
 
La presidenta diu que ha enviat un e-mail als ajuntaments comunicant l’horari del servei; també 
he telefonat a l’alcalde d’Alcanó. 
 
També ha arribat l’escrit del Segarra-Garrigues; ja ho mirarem. 
 
En la propera reunió de Junta de Portaveus explicarem tot aquest tema del servei del CAAC.   
 
Servei de recollida 
 
La presidenta explica que de la gestió directa a la indirecta solament hi ha un estalvi de 
50.000€. Potser surt a compte amb el sistema PaP però no amb el de les illes. Per tant es 
descarta el sistema de gestió directa. 
El termini per retornar el conveni que ja s’ha enviat als ajuntaments és el dia 9 de març.    
 
Serveis socials 
 
La Sra. Rosa M. Caselles explica com s’està fent el transport dels aliments. S’han repartit 
10.000 quilograms en quinze dies.  
També hem parlat amb l’empresa que fa el servei del SAD perquè desglossi bé les factures en 
funció de si les hores són d’atenció a la persona o atenció a la llar.  
 
El dijous dia 23 s’obrirà el sobre núm. 1 de la licitació del servei de teleassistència. 
 
Finalment comenta que en altres Consell Comarcals els serveis socials organitzen els viatges 
de l’IMSERSO. Actualment ja ho fan les agències de viatge. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 
       Vist i Plau 
       La presidenta 
 
       M. José Invernón Mòdol 
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