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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 16/2016 
Dia: 5 de setembre  de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 13:20  a les 15:00 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta      
 M. José Invernón Mòdol 
Vocals              
Joan Busquets Saz 
J. Antoni Romia Pujol   
Rosa Ma. Caselles Mir        
Francesc Torres Arnó 
   
No assisteixen: 
  
Jaume Revés Esteve 
David Masot Florensa  
Jordi Janés Girós   
 
També assisteix: 
 
Gerent, Sergi Fo Pifarré     
Secretària:Lídia Carbonell Figuerola 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió del passat 22 d’agost per part dels vocals. La presidenta diu que no 
l’ha rebut i que se la de mirar. 
 

2. Calendari Portaveus, comissions i Ple 2017 i resta legislatura 
 
El Sr. Joan Busquets explica la proposta de calendari. 
El Sr. Josep A. Romia diu que s’han de respectar els dies previstos pels plens ordinaris i si cal 
fer-ne un d’extraordinari.  
 
S’acorda que es faci la proposta de modificació i que es sotmeti a aprovació del ple del Consell 
ja que és un acord de modificació del cartipàs comarcal. 
 

3. Pla Comarcal de joventut 
 
El gerent diu que s’ha elaborat el Pla comarcal de Joventut i s’ha enviat a la Direcció General. 
A continuació presenta el resum. Són propostes de cara als propers quatre anys.  Consten les 
activitats que es preveu fer i el finançament.  
Hi ha 13.000€ extres dels ajuntaments. Hi ha la proposta de tècnics  compartits i fer taules de 
treball sectorials. En el proper ple del mes de novembre s’hauria d’aprovar el pla comarcal. 
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El tècnic D. L. ha fet deu plans locals de joventut i la tècnica M. n’ha fet nou. Als ajuntaments 
més grans solament s’ha fet la supervisió dels plans.   
 
El Sr. Antoni Romia proposa preguntar als instituts quines actuacions els interessen més. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que es fa més feina des dels instituts. 
 
La presidenta comenta que fa temps que fem el “Bàsquet Beat” i potser s’hauria de fer alguna 
altra cosa diferent. 
 
S’acorda d’estudiar el Pla comarcal i que en la reunió del proper Consell de Presidència del dia 
19 de setembre el tècnic de joventut expliqui el contingut del pla. 
 
També es comenta la situació laboral de la persona que té la plaça de tècnica de cultura. 
S’encarrega a la secretària que estudiï si es possible convocar la plaça. 
 

4. Enginyer agrari  
 
Es comenta quina jornada laboral ha de fer l’enginyera agrària.  S’ha previst que faci 15 hores 
setmanals o 21 hores setmanals. Farà llicències ambientals i redacció de plans de protecció 
civil. La presidenta diu que vol saber els plans que farà aquesta persona. El pla TRANSCAT 
l’ha de fer el Consell Comarcal. 
 

5. CAAC 
 
El gerent explica que el gestor vol fer millores en uns terrenys adjacents al centre. Hi ha una 
empresa alemanya que col·labora a canvi de l’adopció d’animals. L’alcalde d’Alcanó ha cedits 
els terrenys al gestor. 
 
El Sr. Antoni Romia planteja que encara que els terrenys siguin de l’ajuntament d’Alcanó si és 
una ampliació del CAAC, el Consell Comarcal  podria tenir alguna responsabilitat.  
 
S’acorda fer una reunió amb l’alcalde d’Alcanó, el concessionari, amb l’assistència de la  
secretària per estudiar com està aquest tema. 
 
El gerent diu que les protectores volen tornar a fer campanyes per xipar i demanen la 
col·laboració del Consell Comarcal. Oferten també feines de veterinaris ( vacunar els gossos).  
 
La presidenta diu que es passi la informació als ajuntaments i que cadascú faci el que vulgui. 
 
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 
 


