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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 13/2016 
Dia: 13 de juliol de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 10:15  a les 12:00 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 
  J. Antoni Romia Pujol          

Francesc Torres Arnó 
 
No assisteix: 
 
Jaume Revés Esteve 
 
També assisteixen: 
 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
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 
 
Abans de l’aprovació de l’acta la presidenta proposa que les sessions dels Consells d’Alcaldes 
en els  que hagin de venir persones externes a explicar diferents assumptes  d’interès pels 
alcaldes siguin monogràfics i que els Consells d’Alcaldes ordinaris siguin només per explicar 
qüestions pròpies del Consell Comarcal.  
Tots els membres del Consell de Presidència es mostren d’acord. 
 
Pel que fa als cursos de català pel personal la presidenta diu que s’ofereixin a partir del mes de 
setembre. El personal els pot fer a càrrec de les hores de formació. En cas que valguin diners 
es veurà si hi ha partida per fer-se’n càrrec el Consell Comarcal. 
Informa també que ja s’ha contractat l’educadora social i pregunta quants municipis tenen el 
programa Hestia. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que 20 municipis. 
 
El Sr. J Antoni Romia diu que no es pot traure els servei als  municipis que no fan el pagament 
sinó que cal aplicar interessos.  
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El Sr. Jordi Janés diu que cada mes s’hauria d’enviar als ajuntaments el deute que tenen 
pendent amb el Consell Comarcal.  
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que ara la Diputació avançarà als ajuntaments el fons de 
cooperació. 
 
La presidenta informa que es va fer reunió del Compte General del 2015 i que la interventora 
ha fet un estudi de costos de tots els serveis. 
  
S’acorda que gerència  remeti l’estudi a tots els membres del Consell de Presidència. 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 20 de juny del 2016 
 

1. Assumptes a incloure en la propera sessió plenària 
 
La secretària informa d’alguns dels punts que s’haurien d’aprovar en el proper Ple ordinari. Hi 
ha uns quants convenis i n’explica el contingut. 
 
Conveni a signar entre el Consell Comarcal i la Diputació en matèria de cooperació i assistència 
municipal. 
Conveni a signar entre el Consell Comarcal i l’AOC per la millora de la prestació dels serveis 
públics mitjançant les TIC .  
Addenda al conveni de col·laboració signat entre el Consell Comarcal i el Departament de 
Governació per l’encàrrec de gestió del PUOSC 2008-2012  
 
S’acorda que aquests tres convenis s’informin prèviament per la Comissió de Règim Interior i 
Hisenda.  
 
El Sr. Francesc Torres s’encarregarà de la gestió del conveni a signar amb l’AOC per veure 
com es pot impulsar als ajuntaments les noves tecnologies. Ho parlarà amb el tècnic informàtic 
i gerència. 
 
El gerent comenta que es demanarà un AODL quan surti  la convocatòria. 
 
Es comenta si es sotmet a aprovació la pròrroga del conveni amb l’Agencia Catalana de 
Consum. S’acorda que si, informant-se prèviament per la Comissió de Règim Interior i Hisenda 
perquè durant el 2016 s’han tramitat expedients. De cara a l’any 2017 s’ha de negociar perquè 
es reben molt pocs diners per la feina que comporta.  
 
Per la Comissió d’Ensenyament i Cultura s’ha de passar la declaració de bé cultural d’interès 
local del conjunt monumental de la colònia casals d’Alfarràs,  l’acord relatiu a les al·legacions 
presentades per Hispano y Vibasa UTE Segrià a la sanció que va proposar el Ple en la 
passada sessió, la proposta referent al servei de transport escolar i la del menjador escolar. 
. 
La Sra. Rosa Caselles diu que per la Comissió de Benestar  ha de passar la proposta 
d’adjudicació del servei d’ajuda a domicili. Explica també que el contracte- programa solament 
finançarà una persona per immigració i que s’han acabat tots els aparells de teleassistència, 
havent 114 persones en llista d’espera. 
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La presidenta proposa una reunió per parlar del Contracte- Programa. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que a l’àrea de serveis socials hi ha molt feina i que no pot ser 
que estiguin a recepció les administratives de serveis socials. Que s’organitzi d’una altra 
manera. 
 
El gerent diu que es va organitzar perquè hi hagués gent en pràctiques. 
 
La presidenta diu que no és correcte que hi hagi gent en pràctiques a recepció. Es va fer un 
calendari perquè hi hagués gent en pràctiques i una persona de la casa.  
 
 
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 

 


