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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 20/2016 
Dia: 31  d’octubre de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 12:00  a les 13:00 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
M. José Invernón Mòdol 
Joan Busquets Saz 
Jordi Janés Girós 
Jaume Revés Esteve 
Francesc Torres Arnó 
Rosa Ma. Caselles Mir 
David Masot Florensa 
Josep A. Romia Pujol   
 
 
També assisteixen: 
 
Sergi Fo Pifarré, gerent      
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Preparació dels assumptes del Ple ordinari del 4 de novembre del 2016 
 
S’informa de les propostes d’acord del ple del 4 de novembre.   
 

2. Altres 
 
Serveis socials 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que no és cert el què va dir l’alcalde d’Alcarràs en la sessió 
ordinària del Consell d’Alcaldes en relació a la memòria que ha demanat dels serveis socials 
del seu municipi, que ha fet diversos e-mails i que no ha tingut resposta. Vam quedar un dia i 
no va venir. També vam comentar a l’E. que fixés un dia per venir a Lleida amb l’alcalde i que li 
donaríem els informes.  
Dilluns la coordinadora farà la memòria del municipi d’Alcarràs. 
A continuació explica que es contractarà el personal dels nous serveis de la borsa de treball El 
gerent diu que els educadors i treballadors socials ja poden començar. 
Pel que fa als integradors socials com que el Consell Comarcal no disposa de borsa de treball 
es farà una convocatòria perquè en un termini breu les persones interessades puguin presentar 
el seu currículum.  
Pel servei SISI (servei d’intervenció socioeducativa en infants) s’han de contractar dos 
educadors a mitja jornada en horari de tarda, es fixarà a Aitona i Torrefarrera i també serà un 
servei itinerant. 
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La presidenta diu que fins que no comencin a treballar els integradors no han de començar els 
educadors i a més s’ha de saber quins ajuntaments volen el servei. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles informa que avui s’ha incorporat a la feina la treballadora social L. R. 
Es comenta que normalment les vacances del personal no es cobreixen. 
 
CAAC 
 
La presidenta informa que està pendent d’un informe de secretaria i d’intervenció respecte a les 
factures que ha presentat l’E. B. Respecte a la depuradora diu que s’han de donar directrius a 
la tècnica. Li he dit que demani tres pressupostos. 
 
El Sr. Jaume Revés opina que es més fàcil fer anar l’aigua potable. 
Es comenta si s’ha enviat el document per demanar aigua al Segarra- Garrigues i que la 
protectora de Serós vol una reunió. 
 
Concertació pòlissa tresoreria 
 
El Sr. Jordi Janés diu que cal l’aprovació per majoria absoluta. 
 
També informa que s’iniciarà l’actuació dels camins de l’or líquid del Segrià. 
 
Conveni  amb el Departament de Cultura 
 
El Sr. David Masot pregunta si hi haurà dotació pressupostària per l’any 2017. 
 
La presidenta diu que aquest conveni ja s’havia signat en anys anteriors. 
 
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 
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