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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm: 2/2016 
Dia: 26 de gener del 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00 a les 17:45 hores 
Lloc: despatx de presidència 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Joan Busquets Saz 
  Rosa Ma Caselles Mir  
  Jaume Revés Esteve 
 
També assisteixen: Francesc Torres Arnó  
       Josep Antoni Romia Pujol  
 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventor: Cristian Cimadevilla Magrí 
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola  
 
No assisteix: David Masot Florensa 
           Jordi Janés Girós  
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova  per unanimitat l’acta de la sessió de l’11 de gener del 2016.  
 
Abans de tractar els punts de l’ordre del dia i a petició de la presidenta el gerent explica que la 
educadora social de l’EAIA ha causat baixa,  que avui s’ha fet la valoració de mèrits i que és 
previst fer les entrevistes el dia 28 de gener per poder cobrir la vacant.  
La presidenta diu que li ha arribat “des de fora” que no es compleixen terminis i pregunta 
perquè no s’han complert.  
 
La secretària diu que havent estat admeses totes les persones que es van presentar a la borsa 
de treball era molt difícil que hi hagués al·legacions. 
 
La Sra. Rosa Ma Caselles diu que es volia anar el més ràpid possible. 
 
El Sr. Jaume Revés diu que els terminis s’han de complir. 
 
A proposta de la presidenta s’acorda que els terminis s’han de respectar i que s’ha de paralitzar 
el procés de selecció ja iniciat. 
 

2. Implantació llei de transparència 
 
La presidenta diu que ha rebut un escrit del Comú sobre la transparència i comenta quina 
comissió se n’ha de fer càrrec. Es diu que hauria de ser la comissió informativa de Règim 
Interior i Hisenda. 
 
La secretària explica les línees generals de la llei.  
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Conté quatre grans blocs El primer fa referència a tota la informació que ha de fer pública el 
Consell Comarcal  ( organigrama,contractació pública, gestió econòmica...); el segon al dret 
que té qualssevol ciutadà a demanar informació pública,  el tercer al bon govern i el quart al 
règim d’infraccions i sancions que contempla la llei pels casos d’incompliment.  
Es reparteix un quadre resum del que s’ha de publicar al Portal de Transparència.  
 
El Sr. J. Antoni Romia comenta que és molt important el compliment de la llei, que suposa una 
feina afegida, i que fins i tot caldrà contractar una empresa externa per poder tenir la informació 
actualitzada. 
 

1. Plecs de transport i menjador terminis 
 
El gerent diu que per al proper ple s’han de preparar els plecs de la licitació del menjador i del 
transport; pel que fa a les bases d’ajuts de menjador es comenta buscar algun sistema que 
faciliti les notificacions, demanar la col·laboració dels centres escolars perquè si puguin  
presentar les sol·licituds i també es comenta que pels sol·licitants d’ajuts de menjador l’emissió 
dels certificats de convivència haurien de ser gratuïts. 
 

2. Bases selecció  enginyer tècnic industrial 
 
El gerent diu que s’han de preparar unes bases per la contractació d’un enginyer. L’interventor 
comenta que si el que és vol fer és prestar serveis als ajuntaments  hauria de ser enginyer 
agrícola per pal·liar la manca de serveis tècnics especialitzats que tenen els ajuntaments alhora 
de tramitar les comunicacions d’activitats.  
 
A proposta de la presidenta s’acorda que el proper dilluns el gerent, l’interventor i el cap de 
serveis tècnics valorin quin perfil professional ha de tenir la persona a contractar. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 
 
 
        Vist i Plau 
        La presidenta 
 
 
 
 
        Ma José Invernón Mòdol  


