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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 

 

Núm.: 4/2016 
Dia: 22 de febrer del 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00 a les 18:00 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 

 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              David Masot Florensa  

Rosa Ma Caselles Mir  
Joan Busquets Saz 

  Jordi Janés Girós 
  Jaume Revés Esteve 
 
 
També assisteixen: Francesc Torres Arnó  
        Josep Antoni Romia Pujol  
 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventor: Cristian Cimadevilla Magrí 
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 

 
Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Temes a tractar en el Consell d’Alcaldes  i en el Ple  

 
 
La presidenta inicia l’ordre del dia pel punt segon.  
 

- Temes a tractar en el Consell d’Alcaldes  i en el Ple  
 

3. Temes a tractar en el Consell d’alcaldes i en el Ple 

 

Es reparteix als assistents l’esborrany de convocatòria del proper Consell d’Alcaldes que s’ha 
de fer el proper dia 26 de febrer i l’esborrany de convocatòria del Ple. 
 
El Sr. David Masot explica el següent: 
 
En relació al programa LEADER informa que assistiran al Consell d’Alcaldes les gerents del 
LEADER GAL Noguera Segrià- Nord i del LEADER Ponent. El programa LEADER està pensat 
per emprenedors particulars, però també hi ha una línia per projectes públics. Els projectes 
privats es subvencionen com a màxim fins el 40% del pressupost i els projectes públics com a 
màxim fins el 80%; pel que fa a aquests segons més aviat s’aproven projectes mancomunats, 
que afectin més d’un ajuntament.   
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També assistirà al Consell d’Alcaldes un representant de prevenció d’incendis, perquè informi 
del sistema per demanar autorització per la crema de restes; actualment s’ha d’anar a tramitar 
als diferents ajuntaments i la idea és que solament calgui anar a l’ajuntament del municipi d’ on 
és el veí.   
 
El Sr. Sergi Fo explica  el següent: 
 
Que és necessari actualitzar els plans de protecció civil; que ho podrien fer els mateixos tècnics 
del Consell Comarcal. Actualment els diferents plans sectorials (NEUCAT, SISMICAT..etc) 
s’incorporen en un sol Pla DIPLOCAT. 
 
Quan es tracta el tema següent s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Revés Esteve. 
 
Pel que fa a les línees d’actuació del programa FEDER informa que es poden substituir les 
calderes de gasoil per calderes de biomassa o substituir l’enllumenat. S’han d’omplir una sèrie 
de fitxes amb dades tècniques. El Consell Comarcal ha de fer la gestió de recollir la 
documentació.  
També s’informarà al Consell d’Alcaldes de la contractació d’un tècnic agrícola pe reforçar la 
tramitació de les llicències ambientals; també podria col·laborar en les activitats de règim de 
comunicació.  
 
Es comenta que en el Consell d’Alcaldes potser que es pregunti per la compra dels lectors de 
xips. Es parla sobre la partida pressupostària i la presidenta diu que la Sra. A. L. està recollint 
les peticions dels ajuntaments.    
També diu que als ajuntaments que ja tenen signat el conveni per la gestió del CAAC se’ls ha 
fet arribar la modificació i als ajuntaments  que encara no han delegat la competència se’ls ha 
fet un recordatori. 
 
Es planteja si  ha de passar a informe del Consell d’Alcaldes el conveni de joventut.  
El Sr. David Masot explica que hi ha una proposta tècnica, una proposta econòmica i de 
permanències als ajuntaments. S’ha dividit la comarca en zones. 
Es comenta la vinculació de la signatura del conveni amb els ajuntaments a les retribucions 
dels tècnics ( 50% sous, 50% polítiques de joventut), considerant- se poc procedent aquesta 
vinculació.  
El conveni de joventut ha d’anar vinculat al contracte programa de Benestar i Família, perquè 
les polítiques de joventut hi estan incloses. La vigència també ha ser la mateixa. 
 
La presidenta sotmet a aprovació l’acta de la sessió del dia 8 de febrer que es aprovada per 
unanimitat. 
 
A continuació la presidenta informa que a començaments d’abril vindrà una interventora en 
règim de comissió de serveis i en fa la presentació. 
 
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 


