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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 15/2016 
Dia: 22 d’agost de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 13:45  a les 14:30 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta      
M. José Invernón Mòdol 
Vocals   
Joan Busquets Saz 
Jordi Janés Girós  
Rosa Ma. Caselles Mir        
Francesc Torres Arnó 
David Masot Florensa 
Jaume Revés Esteve 
 
No assisteix: 
 
Josep Antoni Romia Pujol 
 
També assisteixen: 
 
Interventora, Cèlia Argilés Andrés 
Gerent, Sergi Fo Pifarré     
Secretària, Lídia Carbonell Figuerola 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
S’aprova l’acta de la sessió del dia 13 del juliol del 2016 un com suprimit a petició de la 
consellera Rosa M. Caselles el paràgraf del comentari efectuat i l’acta del dia 25 de juliol del 
2016.  
 
Es rebutja la factura de la FMC i s’acorda ordenar el pagament de la transferència al Museu 
Diocesà i Comarcal. 
 

2. Convocatòria de la Junta de Portaveus, Comissions, Consells d’Alcaldes i Ple 
 
S’acorda que el dia 29 d’agost es faran les comissions i la junta de portaveus i el Ple i Consell 
d’Alcaldes el 2 de setembre. 
 
Propostes del Ple, Junta de Portaveus i Comissions 
 
Per la comissió d’Hisenda es passarà l’aprovació del Compte General del 2015 i per la 
comissió de Benestar i Família el contracte programa referent al servei d’informació i atenció a 
la dona. Es planteja si s’ha d’aprovar l’adhesió a l’Agencia Catalana de Consum pel tema de 
recuperar les despeses sobre pobresa energètica i també es planteja si cal aprovar pel ple el 
pla comarcal de joventut. 
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La presidenta diu que es revisi el pla comarcal i es passi a aprovació. 
 
Consell d’alcaldes 
 
El gerent diu que es demanarà al Sr. J. B. tècnic de la Diputació que assisteixi al Consell 
d’Alcaldes per informar als alcaldes sobre els ajuts dels  Fons Europeus per Eficiència 
Energètica. 
 
Al·legacions transport 
 
S’informa que l’empresa Miguel Gamon SL ha presentat recurs al tribunal de recursos 
contractuals. 
La secretària fa un resum del contingut del recurs; bàsicament l’empresa diu que se li havia 
d’admetre la proposta de compra perquè en concursos  anteriors (2008 i 2014) se li havia 
admès. De fet la documentació que havia presentat en els anteriors concursos no és la 
mateixa. 
El recurs està pendent de resolució d’aquest tribunal. 
 
La presidenta encarrega al Sr. David Masot i al gerent perquè s’adapti el plec del transport per 
poder adjudicar el lot que ha quedat desert amb el més breu temps possible. 
 
Revisió assegurances 
 
La interventora explica que ha estudiat les assegurances que ofereix l’ACM i que donen més 
cobertura i tenen menys cost que les que té el Consell Comarcal.  
 
El Sr. Jordi Janés diu que el contingut de les diferents plantes del Consell Comarcal està molt 
poc valorat. S’ha d’inventariar i adequar l’import de l’assegurança. 
 
Es comenta el tema de les deixalleries. 
La interventora diu que independentment de qui siguin,  la responsabilitat civil de totes les 
activitats, inclosa la de les deixalleries, és del Consell Comarcal.  
 
Altres temes 
 
Servei SAT 
La interventora comenta que s’ha d’informar del servei del SAT als municipis per incentivar el 
seu ús. Es parla de enviar un escrit  als ajuntaments per a que l’utilitzin.  
 
Pla estratègic comarcal 
 
El gerent informa que finalitza el dia 19 de setembre el termini per demanar ajut per l’elaboració 
del pla estratègic comarcal.  
 
El Sr. Joan Busquets diu que cada àrea faci les aportacions convenients per l’elaboració 
d’aquest pla.  
 
Garantia juvenil 
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El gerent informa que també es pot  concórrer a la convocatòria per contractar joves en atur,  
pels ajuntaments i pel propi Consell Comarcal. La treballadora A. P. telefonarà als ajuntaments 
per traure els percentatges de joves aturats.  
 
Àrea de Hisenda i Turisme 
 
El Sr. Jordi Janés informa del següent: 
 
Que properament es rebran ingressos del contracte programa i del Departament de Governació 
Que als ajuntaments se’ls va enviar una carta reclamant el deute  
Que s’ha d’estudiar la renovació de la pòlissa de tresoreria  
Que està enllestit el mapa turístic i les rutes BTT 
A continuació pregunta si està endarrerida la facturació del CRS. 
 
La interventora diu que l’A. L. a vegades factura tres mesos i a vegades un mes. 
Es comenta que al CRS hi ha dues persones i que haurien de no coincidir amb les vacances. 
 
Es pregunta si comença al setembre l’enginyer agrònom. 
El gerent diu que si. 
 
La presidenta diu si vindrà cada dia a mitja jornada o solament tres dies. 
El gerent  diu que tres dies. 
Aquesta persona s’encarregarà de les llicències ambientals. 
La presidenta demana que es revisin els decrets del CRS. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que es demana massa documentació per tramitar llicències 
ambientals. 
 
La presidenta diu que hi ha alcaldes que han comentat que els contenidors  estan molt bruts. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que avui s’ha de fer una actuació d’emergència; refer la que ja havien 
fet. 
 
La presidenta diu que és culpa dels treballadors. Es rep el calendari de la recollida? 
 
El Sr. Joan Busquets diu que arriben cada setmana i  també s’envia als ajuntaments.  
Tenim una maquinària obsoleta. 
El gerent comenta que alguns usuaris fan mal ús del servei. 
 
El Sr. Joan Busquets diu: els contenidors els comprem de segona mà, els camions són 
obsolets i hi ha usuaris que ho fan malament. 
 
La interventora diu que s’està valorant quan valen els contenidors del Consell Comarcal de les 
Garrigues i si s’ha de fer modificació de crèdit.  
 
El Sr. Joan Busquets diu que s’hauria de tenir una agenda amb el calendari per saber quan 
surten les publicacions del Consell Comarcal.  
 
La presidenta diu que s’encarregui la I. S. de penjar-ho a l’agenda. 
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El Sr. Joan Busquets comenta que a la façana del Consell Comarcal es podria penjar la 
publicitat de les activitats que fa el Consell Comarcal. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que el 31 de desembre acaba el personal de les deixalleries i també el 
contracte de gestió dels residus de les deixalleries. 
 
La presidenta diu que s’ha de fer un escrit al SOC. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca al sessió de la que redacto aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
       La presidenta 
 
 
 
 
       M. José Invernón Mòdol  
  
 


