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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 12/2016 
Dia: 20 de juny de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:15 00 a les 17:30 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Joan Busquets Saz 
  David Masot Florensa 
                         Jordi Janés Girós   
  Rosa Ma. Caselles Mir 
  Jaume Revés Esteve 
També assisteixen:   
J. Antoni Romia Pujol          
Francesc Torres Arnó 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventora: Cèlia Argilés Andrés  
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Assumptes ordinaris 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 30 de maig del 2016 amb les correccions 
efectuades. 

 
2. Assumptes ordinaris 

 
Convocatòria Consell d’Alcaldes 
 
El Sr. David Masot diu que en la propera reunió de Consell d’Alcaldes, l’Isaac treballador del 
Consorci de Normalització Lingüística farà una presentació del servei de català a tots els 
ajuntaments. 
El gerent diu que també en la propera reunió del Consell d’Alcaldes, representants del 
Departament d’Interior vindran a explicar la normativa referent als plans d’autoproteccció i de 
protecció civil. També es tractarà el tema de mancomunar la seguretat. 
 
La presidenta diu que un Consell d’alcaldes és per explicar  “coses” del Consell Comarcal. 
 
El Sr. David Masot diu que és important l’explicació dels plans d’autoprotecció i que s’ha de fer. 
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La presidenta diu que la informació del Consorci de Normalització Lingüística no arriba i que 
l’Isaac vol fer cursos al personal del Consell Comarcal. En tot cas, que l’Isaac expliqui al 
president del Consell d’Alcaldes les funcions del Consorci i que ho expliqui el mateix David. 
 
La presidenta diu que s'ha de saber els municipis que volen el sistema de recollida porta a 
porta. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que hi ha ajuntaments pendents de donar-los cita.  
 
E Sr. Josep A. Romia diu que ho va preguntar a l'Ajuntament (Serós) i encara no tenen clar el 
sistema de recollida que volen.  
 
El Sr. Joan Busquets diu que l'ajuntament de Lleida farà un pla pilot porta a porta en un barri.  
 
El  Sr. Josep A. Romia diu que hi ha un sector que no està d'acod amb el sistema PaP. 
 
La presidenta diu que no es fomenta el reciclatge. La majoria dels ajuntaments que demanen 
contenidors,  demanen el verd.   
El Sr. David Masot diu que el mes de juliol sortirà la convocatòria dels plans de joventut. 
 
El Sr. Josep A. Romia diu que l'ajuntament  de Serós va aprovar el conveni de joventut tot i que 
van dir que no tenien els annexes del conveni. 
 
Al·legacions a la convocatòria del procés de selecció d’un graduat tècnic agrícola 
 
El gerent diu que s'han desestimat les al·legacions presentades pel Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació i el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics  Industrials, en el sentit que tot i ser competents per fer les tasques que el Consell 
demana a les bases s’ha cregut convenient demanar com a requisit tenir la titulació de graduat 
en enginyeria agrària. 
La paraula “o equivalent” fa referència a l’anterior titulació d’enginyer agrícola. 
Ja s’ha elaborat la llista d'admesos i d’exclosos 
 
La presidenta diu que vol veure la llista d'admesos i exclosos. 
 
Lloc de treball d’educador/a social 
 
El gerent diu que demà al matí vindrà l’educadora social que s’ha d’incorporar. S’ha seguit 
l'ordre de la borsa de treball. 
 
La presidenta diu que es va crear una plaça i si aquesta plaça s’ha de cobrir amb gent de la 
borsa. 

 

La Sra. Rosa M. Caselles diu que sí. Aquesta persona cobrirà la plaça que es va crear amb 
l'increment de l'aportació dels municipis als serveis socials. Diu també que es publicarà 
properament la borsa de TS. 
 
La presidenta pregunta pel termini de presentació de propostes pel servei de transport. 
 
La secretària diu que finalitza el proper 27 de juny. 
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CAAC 
 
El gerent informa que hi ha alguns municipis que ja han passat a data 31 de maig el topall 
d'entrada d'animals al CAAC. 
 
La secretària pregunta com s'ha de redactar el conveni del CAAC per l'ajuntament  de Soses 
que solament vol fer la delegació per quatre anys ( vinculat a la durada de la modificació). 
 
La presidenta diu que s'ha de redactar per quatre anys. 
 
AREA DE TURISME 
 
El Sr. Jordi Janés explica l'actuació “Benvinguts a pagès” que ha promocionat la Generalitat i 
que s'ha obert a tot Catalunya. Consisteix en que els pagesos i ramaders fan portes obertes de 
les seves explotacions. Ha estat un gran èxit. Vaig anar a Almacelles. Solament amb la difusió 
ja hi ha dotze empreses interessades. 

 

AREA D'ECONOMIA I SERVEIS SOCIALS 
 
El Sr. Jordi Janés diu que s'han de reclamar els deutes als ajuntaments. 
 
La interventora diu que va fer una carta que està pendent de vist i plau. 
 
La presidenta diu que des de Governació es fan gestions amb la Diputació perquè aquesta 
institució avanci els diners del fons de cooperació. 
 
El Sr. Josep A. Romia pregunta pel deute de l'ajuntament de Serós. El Sr. Jordi Janés li dóna la 
informació i la presidenta diu que si no paga el servei del CAAC no pot entrar animals. 
 
La Sra. Rosa M Caselles diu que va parlar amb la regidora Montse Mínguez. Tot i que van fer 
una programació de pagament, li  he dit que és necessari que paguin al Consell . També 
informa que el Sr. Ordeig va comentar que el contracte programa es signarà el mes de juliol. Li 
he enviat el pendent de pagament del 2015 i tot el 2016. 
 
La Sra. Rosa M Caselles demana que quan es tingui la carta que s’ha d’enviar als ajuntaments 
es faci saber; en el cas de Rosselló per exemple ser que ha estat un descuit. 
 
El Sr. Jordi Janés pregunta si es preveu 8.000€ per immigració i 30.000€ per centres oberts.  
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que solament es va parlar de 30.000€ per centres oberts. 
 
Finalment, la Sra. Rosas M. Caselles informa que el dia 29 de juny es convocarà la Comissió 
Permanent de la Gent Gran i que està mirant de fer un programa de formació per als TS sobre 
treballar en equip ( quatre sessions de dues hores, aproximadament 800€). 
 
També es comenta si es cobra interessos als ajuntaments que no paguen les taxes en termini; 
així es va acordà en la passada legislatura.   
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La interventora proposa convocar la Comissió especial de Comptes pel dia 11 de juliol a les 9 
del matí. 
 
Medi Ambient 
 
El Sr. Joan Busquets diu que el dia 28 de juny es farà una sortida a l’abocador i al CAAC per a 
tots els alcaldes i consellers que vulguin anar a fer una visita. 
. 
També proposa d’incrementar fins al 100% la jornada de treball a l’agent d’acollida. La despesa 
podria anar a càrrec de medi ambient i aquesta persona podria fer la funció de sensibilització 
ambiental a les persones immigrades.  
 
El Sr. Jaume Revés comenta que s’hauria de preparar una moció relativa a les pedregades per 
aprovar-la en el proper Consell d’Alcaldes. Queda encarregat de la moció. 
 
Horari personal 
 
La presidenta diu que el dimecres es farà una assemblea per explicar perquè no es pot fer 
l’horari de menys. Vull que assisteixin la secretària la interventora i tots els que pugueu. 
 
El gerent comenta que els temes de gestió de personal són delicats, que fins ara s’havia fet i 
que hi ha d’haver pau social. 
 
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  

 


