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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 10/2016 
Dia: 17 de maig de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 10:00 a les 10:45 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Joan Busquets Saz 
  Jaume Revés Esteve 
                         Jordi Janés Girós   
   
 
També assisteixen:   
          
Francesc Torres Arnó 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventora: Cèlia Argilés Andrés  
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 
No assisteixen:  
 
David Masot Florensa 
Rosa M. Caselles Mir 
  
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Assumptes ordinaris 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
S’aproven per unanimitat l’acta de la sessió del 18 d’abril del 2016 i del 2 de maig del 2016 

 
2. Assumptes ordinaris 

 
La presidenta pregunta com està el tema de la contractació d’educadores. 
El gerent diu que la Sra. M. C. ha de telefonar a les persones incloses a la borsa de treball per 
cobrir la baixa de la Sra. I. S.. Es comenta que les persones que renuncien  a la feina passen a 
l’últim lloc de la borsa, excepte si estan de baixa. 
 
El Sr. Joan Busquets proposa la compra d'una trituradora de paper; El pressupost de l’empresa 
que tenim inclou també venir a buscar el paper i destruir-lo. Al ser la mateixa empresa que 
s’encarrega d'aquesta feina als jutjats surt molt econòmic. La presidenta diu que s'ha de 
demanar més pressupostos. 
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El Sr. Joan Busquets comenta que s'hauria de millorar la comunicació amb els ajuntaments, per 
exemple en la planificació del servei de recollida. El Sr. Jordi Janés proposa fer una graella 
amb els responsables de cada àrea.  

 
El  Sr. Joan Busquets diu que els representants sindicals demanen flexibilitat horària fins a les 
nou del mati i fer horari d’estiu de l’1 de juny al 30 de setembre. 
 
S'aprova la proposta de fer una hora menys els mesos de juliol  i  agost sempre que no hi hagi 
informe de secretaria o intervenció desfavorable. S'acorda donar l'informe de secretaria als 
representants sindicals. 
 
Es comenta que s'ha prorrogat el contracte de la persona que fa el programa de garantia juvenil 
a l'espera que surti la convocatòria del SOC. 
 
S'acorda fixar pel dia 19 de maig a la una del migdia  l'obertura del sobre núm. 1 de la licitació 
del servei de menjador. 
 
El Sr. Francesc Torres diu que parlarà amb el regidor de la Paeria perquè en el període de 
sol·licituds d'ajuts de menjador no es bloqueji el servei de l’ajuntament d’emissió dels certificats 
de convivència. 
 
El gerent diu que ja es va fer una reunió amb els tècnics. Si les persones no el porten el 
demanarem des del Consell Comarcal. 
 
La presidenta proposa que no es porti més documentació a l’arxiu de Santa Cecilia.  
 
El Sr. Francesc Torres comenta que quan era president el Sr. R. P. el Consell Comarcal tenia 
un conveni per la gestió de l'arxiu.  
 
La presidenta diu que es podria fer pagar als ajuntaments per donar-los  suport amb el tema de 
l’arxiu i contractar un arxiver.  
 
El Sr. Joan Busquets pregunta com està el tancament dels comptes de l'any passat. 
 
La interventora diu que està pendent d'un programa que ha de generar la memòria que 
s'adjunta a la liquidació del pressupost. 
 
Finalment també s'acorda revisar el conveni signat amb l'ajuntament de Montoliu per la 
compensació de l'abocador. Ja s’havia tractat que els municipis del voltant de l’abocador també 
volen tenir compensació. 
 
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 


