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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 21/2016 
Dia: 14 de novembre de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00  a les 17:45hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
M. José Invernón Mòdol 
Jordi Janés Girós 
Francesc Torres Arnó 
Rosa Ma. Caselles Mir 
 
No assisteixen 
 
Joan Busquets Saz 
Jaume Revés Esteve 
Josep A. Romia Pujol   
David Masot Florensa 
 
També assisteixen: 
 
Sergi Fo Pifarré, gerent      
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 19 de setembre de 2016 fent constar a petició de 
la presidenta el següent:  
 
“el tècnic de joventut diu que ha enviat el pla comarcal a Barcelona i la presidenta diu que s’ha 
enviat sense la conformitat de l’equip de govern”. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió del 31 d’octubre del 2016 i l’acta de la reunió del 17 
d’octubre del 2016. 
 

2. Informes 
 
CAAC 
 
La presidenta diu que fa dies que espera l’informe i que s’ha d’arreglar el tema de la 
depuradora. 
La interventora diu que desconeix com està feta la concessió. Ell té signat un contracte i 
després va signar una modificació. Ha de demostrar que el servei li genera un dèficit. Que faci 
un escrit fent constar les seves peticions. No es pot deduir de la documentació que ha 
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presentat. A continuació informa dels ingressos que ha percebut el gestor l’any 2014 i l’any 
2015. 
 
La secretària diu que s’ha de saber realment quin és el cost del servei, considerant que el 
concessionari ha de tenir un “benefici normal”. En cas que el gestor no pugui prestar el servei el 
pot prestar temporalment el Consell Comarcal per gestió directa. 
 
La presidenta informa que es va retornar una factura d’import 400€ referent al servei del CAAC 
perquè no es van fer les analítiques. L’empresa no vol fer el pressupost de les obres perquè no 
se li ha pagat aquesta factura. 
 
El Sr. Jordi Janés comenta que el lògic és no cobrar un pressupost a no ser que s’hagi de fer 
algun “desmontatge” 
 
La presidenta informa que ha arribat un escrit d’Alcanó sobre la cessió del terreny. 
 
El gerent diu que està pendent de resoldre.  
 
Convocatòria Treball i Formació 
 
La presidenta informa de la convocatòria de Treball i Formació. Té dos línees de subvenció: 
Línea A. 
Contractació de persones de 55 anys o més durant 12 mesos o d’entre 45 i 54 anys durant sis 
mesos. 
 
Línea B 
 
Contractació de persones de 55 anys o més durant 12 mesos o persones menors de 55 anys 
durant 6 mesos beneficiàries de la renda mínima d’inserció. 
 
És un treball tipus peó. Podem contractar fins a 18 persones.  
 
El Sr. Jordi Janés pregunta si tenim al Consell borsa de treball. 
La presidenta diu que no. 
El Sr. Francesc Torres pregunta si s’enviarà aquesta informació a tots els ajuntaments. 
La presidenta diu que no. Es farà com l’altra vegada. Com a mínim ha d’estar contractada una 
persona abans del 31 de desembre del 2016. 
 
Conveni de serveis socials 
 
La secretària diu que no li va quedar clar quin és el text definitiu del conveni per la prestació 
dels serveis socials que el ple va aprovar. 
Es procedeix a la lectura del què consta en la gravació de la sessió del ple:  
 
La Sra. Neus Ramonet diu que revisant el conveni que es va signar el 2011-2015 hi ha diversos 
punts que impliquen articles que no estan contemplats en aquesta nova signatura, n’hi ha 
varios però potser n’hi ha un que li ha cridat més l’atenció, una al punt set de l’anterior: 
l’ampliació de qualsevol servei enumerat en aquest conveni serà formulada per escrit. Una 
vegada especificat el contingut del servei i el seu cost es posarà en coneixement de les parts i 
es requerirà l’acceptació per escrit de l’ajuntament. No es podrà iniciar cap ampliació de serveis 
sense l’acceptació per escrit de l’ajuntament. Per exemple aquesta no hi es i l’altra que creu 
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que hi hauria de ser-hi: Cadascuna de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni 
comunicant-ho a les altres parts amb una antelació mínima de tres mesos a la seva fi pel seu 
coneixement i efectes corresponents. 
 
Crec que són dos punts que podrien ser inclosos a la nova signatura. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que pren nota i que revisaran els secretaris si hi ha algun similar 
o si es pot incloure. 
 
La presidenta pregunta si la Sra. Cristina Latorre està d’acord el conveni. 
 
La Sra. Cristina Latorre diu que si amb l’esmena. 
 
La Sra. Lídia Carbonell pregunta si s’ha de modificar alguna cosa del conveni. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que si, afegir els dos punts que ha comentat la Sra. Neus 
Ramonet i si es poden incloure, s’inclouen. Es mira quins punts son en concret i s’afegeixen. 
 
La presidenta diu que es revisarà el conveni. 
 
La secretària diu respecte a incorporar al conveni que l’establiment de nous serveis requerirà 
l’acceptació per escrit de l’ajuntament no hi ha cap inconvenient, encara que al conveni estan 
recollits tots els serveis que preveu el contracte-programa, pot haver-hi de nous. 
 
Pel que fa la a la resolució del conveni pot donar lloc a confusió als ajuntaments perquè el 
mateix contracte-programa preveu com ha de procedir un ajuntament en cas que decideixi no 
prestar els serveis socials a través del Consell Comarcal. 
 
El Sr. Jaume Revés opina que es va aprovar amb les emenes. Els altres membres del Consell 
de Presidència entenen que es va aprovar condicionat a la revisió per part dels tècnics. 
El Sr. Jordi Janés opina que s’hauria d’haver sotmès a aprovació el conveni i després passar a 
votació les esmenes.  
 
Es comenta també la possibilitat de fer un aclariment en la propera junta de portaveus.  
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que escoltarà la gravació. 
 
Serveis socials 
 
La Sra. Rosa M. Caselles informa: 
 
Que en el proper Ple del Consell es passaran els plecs del servei de teleassistència 
   
De la necessitat que la TS d’ Almacelles pugui disposar d’una impressora i d’una cadira amb 
condicions i que al centre Les Roquetes d’Alcarràs han estat una setmana i mitja sense 
calefacció. 
 
De la reunió mantinguda amb Mossos que han donat a conèixer la nova formació (salut afectiva 
sexual). 
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De la possibilitat de fer una sessió informativa sobre com tramitar subvencions per entitats i 
ajuntaments.  
 
Comentar la possibilitat d’ubicar el Consell Comarcal a la Caparella. 
 
Informa que s’han fet uns tríptics i “rolaps” de difusió del servei del SISI (servei d’intervenció 
socioeducativa per a infants). Hi ha partida pressupostària al contracte-programa.  
 
La presidenta comenta que cada servei es farà la seva marca. 
Informa també que es podria fer una jornada amb el professor D. G. ( 2h. 400€) 
 
El Sr. Jordi Janés comenta que els Mossos estan fent xerrades sobre immigració. 
 
La presidenta informa que s’ha de treballar el transport adaptat, el conveni de centres oberts, i 
revisar les taxes de serveis socials. 
 
He parlat amb Aitona i està pendent Soses i Serós.  
 
La I.S. té els currículums dels integradors. 
 
CAAC 
 
El Sr. Jaume Revés informa de la visita al CAAC. El gestor no hi serà. Els treballadors diuen 
que el servei pot funcionar amb 100.000€. Al veterinari li paga 250€ i el repartiment del pinso es 
fa a mà. 
La presidenta demana que es confirmi si demà el gestor serà o no serà al centre. 
 
Altres 
 
La presidenta informa que un cop al mes es farà una reunió amb tots els caps d’àrea. 
El Sr. Jordi Janés informa del següent: 
que s’han d’acabar de senyalitzar les rutes de BTT. Hi van haver problemes amb la 
maquetació. 
que s’han de fer les bases del concurs d’artesans i d’una reunió pendent a l’ACC.    
 
La presidenta informa d’una petició de Gimenells per arranjament de camins. 
 
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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