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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 3/2017 
Dia: 3 de febrer de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 12:15  a les 13:15 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: 
 
Joan Carles Garcia Guillaumon 
Sergi Fo Pifarré, gerent      
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Cèlia Argilés Andrés 
 
Ordre del dia de la sessió 
 
Tresorer 
 
El gerent informa que el tresorer farà el 20% de jornada fins que el Consell Comarcal pugui 
nomenar una altra persona per fer aquestes funcions.  
 
CAAC 
 
El gerent informa que el 15 de febrer és farà una reunió amb l’empresa alemanya que 
col·labora amb el gestor del CAAC; no estan d’acord amb el gestor.  
 
La presidenta comenta fer una comissió de seguiment del CAAC, amb membres de la comissió 
de medi ambient.  
 
La resta de membres del Consell de presidència no estan d’acord amb fer aquesta comissió. 
De les actuacions que es facin ja se’n informarà a la Junta de Portaveus.   
 
La presidenta demana un seguiment de les actuacions del CAAC. 
 
 
Serveis socials 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que la TS L.R. assumirà unes altres funcions. El Sr. J.F. li 
ensenyarà el tema de la pobresa energètica. 
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La presidenta diu que també podria atendre les emergències al Consell Comarcal. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que ja les atenen les treballadores de cada municipi. 
 
Es comenta que els representants sindicals volen saber les funcions que se li assignen.  
 
El Sr. David Masot diu que faci les funcions. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que ja les sap. 
 
La presidenta pregunta a la secretària si ja ha redactat el document. 
 
La secretària diu que no. Que ha fet un e-mail a la cap de serveis socials per saber més 
exactament quines són les tasques que ha de fer aquesta persona. Ja ho vaig comentar a la 
Sra. Rosa M. Caselles. 
 
La presidenta diu les tasques són: pobresa energètica, aliments i ajuts de menjador i fins a la 
finalització de la legislatura. 
La TS L.R. vol dependre de gerència, no de la coordinadora de serveis socials. La TS volia 
actualitzar protocols. El Consell de Presidència manifesta que no.  
 
La secretària diu que com a tal, volia preparar un decret on constés més exactament les 
tasques encomanades; aquesta persona fins ara ha fet unes tasques i ara se li canvien. S’ha 
de motivar.  
 
La presidenta reitera que les tasques són les que ha dit anteriorment. 
 
Consum 
 
El Sr. Jordi Janés diu que el proper 10 de febrer hi ha una reunió de caràcter tècnic a Consum. 
Assistirà ell com cap de l’àrea, gerència i la tècnica. La presidenta manifesta que també 
assistirà.   
 
Medi ambient 
 
El Sr. Joan Busquets informa que s’ha demanat una subvenció per la construcció de les 
microdeixalleries. Comenta que en els municipis del sistema Pa P hi haurà àrees d’emergència.  
Pel que fa als grans generadors informa que tenen l’obligació d’autogestionar els  residus que 
produeixen. 
 
El Sr. David Masot pregunta sobre la campanya “APILA” 
 
El Sr. Joan Busquets diu que no la fa el Consell Comarcal. 
 
La presidenta diu que és un concurs que fa l’ARC.  
 
Menjadors escolars 
 
El Sr. David Masot comenta el tema d’interpretació dels criteris d’adjudicació  No es va fer 
constar en els plecs la freqüència d’utiltizació dels productes. 
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ACM 
 
El gerent informa de la reunió a l’ACM. Es va tractar el tema de les  depuradores . Diu que al 
gener del 2016 es traspassarà la gestió als Consells que rebran un 35% del cànon. 
 
Informa que a l’estiu sortirà el decret que reguli els menjadors escolars. Es va parla del tema 
dels vetlladors que estan previstos durant el temps lectiu però no durant l’interlectiu.  
Sobre l’escrit de requeriment de documentació a les AMPES primer s’enviarà a la presidenta de 
la FaPaC.  
Informa finalment que aquest curs escolar acaba el conveni signat amb les AMPES pel servei 
de menjador escolar. 
 
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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