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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 6/2016 
Dia: 21 de març de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 12:00 a les 14:00 hores 
Lloc: sala de comissions 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Rosa Ma Caselles Mir  

Joan Busquets Saz 
  David Masot Florensa 
  Jaume Revés Esteve 
 
No assisteix:  Jordi Janés Girós  
 
També assisteixen:   
          
Francesc Torres Arnó 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventor: Cristian Cimadevilla Magrí 
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Diferents temes del consell Comarcal 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Es deixa pendent d’aprovar 
 

2. Diferents temes  del Consell Comarcal 
 
 
Àrea de serveis socials 
 
La Sra. Rosa Ma Caselles explica la reunió que es va fer als serveis territorials del Departament 
de Benestar i Família a la qual va assistir amb la Sra. M. C. i el gerent. 
 
Els mes d’abril s’acabaran de fer els pagaments del 2014; es deixa pendent un 5% o 10% de 
tot el justificat. 
El Contracte- Programa 2016/2019 garanteix les ràtios de cinc educadors més progressivament 
fins el 2019. 
Es preveu un nou model de centres oberts per infants en risc subvencionats al 66%. Es crearan 
centres oberts. 
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Pel SAD social es subvencionarà el mateix nombre d’hores que l’any passat i el SAD 
dependència s’ampliarà.  
 
El SIAD no formarà part del Contracte- Programa. Si que en formarà part el servei de joventut 
igual que l’any 2016 i el 2017 es subvencionaran els ajuntaments per politiques de joventut.  
L’EAIA s’ampliarà amb dos professionals més i Immigració es finançarà amb fons de la Unió 
Europea.  
 
Pel que fa al servei de teleassistencia ara es posaran 23 aparells  més. 
 
La presidenta comenta que no cal esperar a tenir massa persones sinó que s’han d’anar 
instal·lant a mesura que se’n vagin demanant. 
 
La Sra Rosa Ma Caselles diu que hi ha hagut alguna incidència de telefonia.  
 
Hi ha hagut una queixa d’un usuari d’Almenar. És de la comissió de la gent gran. Necessitat 
d’un pla de xoc (síndrome de Diógenes). S’ha estat actuant des del mes d’agost; hem de 
mantenir la confiança amb els treballadors socials. 
 
La presidenta diu que s’ha rebut un escrit d’una persona de Sudanell; segons ells ha arribat a 
un transtorn ocasionat pel Consell Comarcal. 
 
La TS M. C. B.  estava farta de baixar i no va voler atendre’l; desprès va parlar per telèfon amb 
la M. C.  
La presidenta explica que li ha dit a la Sra. M. C. que això no pot tornar a passar mai més, que 
una treballadora social no vulgui atendre un usuari. 
 
La Sra. Rosa Ma Caselles reitera que això no pot tornar a passar. 
 
El Sr. David Masot comenta que aquesta persona estava en un pla d’ocupació.  
 
El gerent diu que ja se’l va informar que anés en compte perquè podria perdre els ajuts. 
 
El Sr. David Masot comenta que aquesta setmana es fa el canvi de municipis dels treballadors 
socials. Sembla que el canvi es fa amb l’intercanvi de contrasenyes. Crec que haurien de 
parlar-ne entre ells els professionals. 
 
La Sra. Rosa Ma Caselles diu que la TS M. M. ho ha fet així.  
 
El Sr. David Masot comenta que hi ha casos greus que se’ls deuen parlar.  
 
El Sr. Jaume Revés diu que segurament que si, almenys per la llarga estona que estan 
esmorzant. 
 
La presidenta comenta el cas d’una dona alcohòlica del seu municipi sobre la qual n’està 
segura que no s’ha obert cap  expedient. La gent està cansada de que hi hagi tants canvis de 
TS. 
 
Plecs transport 
 
El Sr. David Masot diu que properament es farà una reunió amb transportistes de Lleida. 
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El gerent diu pel que fa als lots de transport de M. que tenen observades dos incidències. La 
setmana vinent aniran un altre cop a comprovar si compleixen. 
 
El Sr. David Masot comenta la qüestió d’utilitizar vehicles amb matrícules diferents de les que 
han ofertat. Suposa que les infraccions són lleus i a mesura que són reincidents es fan greus. 
 
El gerent comenta que al Consell Comarcal del Pla d’Urgell consideren com a millora una borsa 
de quilòmetres. 
 
Beques de menjador 
 
La Sra. Rosa Ma Caselles diu que l’any passat les sol·licituds d’ajuts de menjador les recollien 
els treballadors socials; ja que solament es tracta d’agafar documents, no cal que siguin  els 
treballadors socials qui s’hi dediquin.  
 
El gerent diu que s’ha pensat en que facin aquesta feina dotze persones de diferents àrees del 
Consell. Enguany serà una mica de prova  i també que les notificacions es faran per SMS 
certificat. El preu és de 0,5 cèntims per SMS. 
 
Conveni d’habitatge 
 
El gerent facilita un informe de les diferents opcions de signatura del conveni amb habitatge. 
Cal mirar si es fa alguna part del conveni que no es cobra. 
 
AODL 
 
El gerent comenta que el SOC finança el 80% de les retribucions de la persona que faci 
d’AODL i el 20% restant s’ha de finançar amb fons propis del Consell Comarcal. El contracte 
pot tenir una durada de quatre anys però cal preveure que el cinquè any el Consell hagi de 
contractar aquesta persona o bé la indemnització. 
 
Per poder obtenir la subvenció s’ha de redactar un projecte i tenir clar el que es vol fer. 
 
Estand Fira de Granollers 
  
El preu de l’estand és de 675€ més l’IVA corresponent i els dies de la fira són del 5 al 8 de 
maig; cal preveu l’allotjament i la resta de despeses de la persona que hi vagi. 
El Sr. Joan Busquets diu que es podria parlar amb els productors, potser ells es farien càrrec 
de costejar l’estand. 
 
Moció camins de la CHE 
 
S’ha de fer l’escrit per constituir la comissió de seguiment i delegar-ho al Sr. Dante Pérez.  
 
Altres 
 
El gerent explica que les persones que es presenten a les convocatòries de llocs de treball no 
se’ls cobra la compulsa. Comenta també que  respecte el lloc de treball que ha de cobrir un 
graduat en enginyeria agrària o equivalent hi ha una certa confusió sobre quina titulació s’ha de 
tenir per presentar-shi. S’han interessats forestals, ambientòlegs etc.. 
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El Sr. David Masot comenta un projecte del Sr. V. sobre Valors Cívics que preveu reunions 
amb pares, alumnes i professors que voldria presentar a la Diputació.  
 
El Sr. Jaume Revés comenta que això és una “canana”. 
 
El Sr. David Masot diu que ha estat als tallers i que no són cap pèrdua de temps. 
 
El Sr. Joan Busquets comenta temes de la Ponència ambiental ( quatre informes favorables, i 
dos pendents de requeriments ), comenta també que s’oferiran xerrades als ajuntaments amb 
l’objectiu de sensibilitzar a la gent de cara al reciclatge. 
 
El Sr. Francesc Torres pregunta si hi haurà les dos opcions:sistema en illes o porta a porta. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que es podria fer les dues coses; si un ajuntament tria una opció i 
després vol canviar s’haurà de fer càrrec de les amortitzacions. 
 
La presidenta comenta que també es poden fer dos concursos. 
 
La Sra. Rosa Ma Caselles comenta que el Sr. Enric Colom té pendent de pagament unes 
certificacions d’obra per part del Consell Comarcal. 
 
L’interventor diu que s’ha pagat la part proporcional del programa corresponent. 
 
La presidenta pregunta com està el tema de la petició del Sr. D. L. 
 
La secretària contesta que demà es reuneix l’òrgan de selecció. 
 
La presidenta agraeix els serveis prestats al Sr. Interventor. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 
 
 
 
      Vist i Plau 
      La presidenta 
 
 
 
      Ma José Invernón Mòdol 


