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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 2/2017 
Dia: 23 de gener de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 13:30  a les 14:45 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
M. José Invernón Mòdol 
Jordi Janés Girós 
Francesc Torres Arnó 
Joan Busquets Saz 
Jaume Revés Esteve 
David Masot Florensa 
Rosa M. Caselles Mir 
 
També assisteixen: 
 
Jaume Canelles  Arqué 
Sergi Fo Pifarré, gerent      
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
S’aproven per unanimitat l’acta de la sessió del 12 de desembre del 2016 i l’acta del 9 de gener 
del 2017 
 

2. Temes a tractar en el proper Consell d’Alcaldes i en el proper Ple del Consell 
Comarcal. 

 
Problemàtica dels microtalls 
 
En relació al Consell d’Alcaldes la presidenta diu que assistirà el Sr. J.M.M. tècnic de Fecsa-
Endesa per tractar la problemàtica dels microtalls. Demana al Sr. David Masot que, com a 
president del Consell d’alcaldes, informi que no es tractaran problemàtiques particulars dels 
municipis. 
 
Plans de protecció civil 
 
Un altre tema a informar són els preus per la redacció dels plans de protecció civil. El gerent 
informa dels diferents preus en funció dels habitants dels municipis i si són plans de nova 
redacció o bé tasques d’actualització de plans ja redactats.   
 
 
Conveni  per la recollida de residus 
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S’ha redactat el conveni per l’encàrrec del servei de recollida de residus. El Consell de 
Presidència acorda afegir una clàusula que digui que en cas que un ajuntament vulgui canviar 
de sistema de recollida es farà càrrec de les amortitzacions pendents.  
 
El Sr. Joan Busquets comenta que aquesta setmana s’està fent l’estudi dels grans generadors. 
Aquests s’han de gestionar ells mateixos els residus. Comenta també que l’ajuntament  
d’Almacelles demana, si fos possible, encarregar solament el servei de recollida selectiva. 
 
Pel que fa a  les taxes explica que hi ha diferents formes de repercutir el cost: per persona, per 
habitatges. 
 
Licitació transport escolar 
 
El gerent explica que els plecs redactats tenen canvis respecte els anteriors. 
 
El Sr. Jordi Janés pregunta si s’acceptaran declaracions de compra de vehicles.  
 
El gerent diu que no; que ha de ser certificat de compra, amb núm. de comanda. 
 
El Sr. David Masot diu que es valora menys l’antiguitat dels vehicles.  
 
El gerent també explica que es valora el fet de tenir les instal·lacions operatives més a prop del 
centre escolar de destí . 
Es comenta si és suficient un contracte d’arrendament, si s’ha de presentar la localització física 
de les instal·lacions. 
 
El gerent informa també que es valorarà disposar de telèfon de mans lliures en l’autobús de 
transport escolar i oferiment de quilòmetres que caldrà consensuar amb l’empresa. 
 
Bases de selecció tresorer i arquitecte 
 
La Sra. Rosa M. Caselles pregunta si no és suficient la prestació de serveis amb dos 
arquitectes.   
 
La presidenta diu que ara els què hi ha presten servei als municipis.  
 
Bases premi artesans 
 
El Sr. Jordi Janés explica el contingut de les bases i s’acorda establir dos mesos per la 
presentació de les peces per part dels artesans que vulguin participar. 
 
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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