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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 17/2016 
Dia: 19 de setembre de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari: de les 12:20 a les 14:45 hores 
Lloc: sala de comissions 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta M. José Invernón Mòdol 
Vocals Jaume Revés Esteve 
 Joan Busquets Saz 
 Rosa Ma. Caselles Mir 
 Francesc Torres Arnó 
 Jordi Janés Girós 
 David Masot Florensa 
 
No assisteix: 
J. Antoni Romia Pujol   
 
També assisteixen: 
Cèlia Argilés Andrés, interventora  
Sergi Fo Pifarré, gerent  
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 5 de setembre del 2016 
 

2. Pla Comarcal de Joventut 
 
El tècnic de joventut explica el contingut del Pla Comarcal. També les competències que té el Consell 
Comarcal en matèria d’inspecció de les instal·lacions juvenils i de seguiment de les activitats en el lleure. 
Comenta que les activitats es notifiquen a través d’una plataforma de la Direcció General de Joventut. 
El tècnic manifesta que hi ha manca de visibilitat de les actuacions en matèria de joventut i que és necessari 
ampliar la plantilla de personal. 
Les actuacions són referides al foment de l’associació de joves als pobles, temes de salut i d’atur juvenil. 
Comenta també que a Lleida ciutat ja fa deu anys que es fan els programes que ara el Consell porta als 
pobles. 
 
En general es comenta que hi hauria d’haver més comunicació dels tècnics amb els responsables polítics 
(per exemple qui decideix fer un programa a un institut o a un altre, s’ha tramés a la Direcció General de 
Joventut el Pla Comarcal, sense presa de coneixement dels càrrecs polítics..)      
 
La presidenta demana que es faci constar a l’acta el següent: 
 
“el tècnic de joventut diu que ha enviat el pla comarcal a Barcelona i la presidenta diu que s’ha enviat sense 
la conformitat de l’equip de govern”. 
  

3. Pagament del preu del menjador 
 

La presidenta planteja la qüestió següent: 
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Pel que fa a aquelles persones que tenen el 50% del preu del menjador subvencionat; el 50% restant a qui 
l’han de pagar a l’empresa  o al Consell Comarcal. 
 
La interventora diu que depèn del contracte de menjador i de l’ordenança.  
La presidenta comenta que les AMPES, l’import dels rebuts impagats, el resten de la subvenció del proper 
curs escolar. 
La interventora diu que es solucionaria si el menjador es pagués per endavant. 
El gerent comenta que l’empresa de menjador tenia el curs passat un pendent de cobrament de 45.000€.  
La secretària llegeix el que diu l’actual plec de menjador sobre el pagament:  
 
Drets de l’adjudicatari  
 
Percebre de l’Administració els imports dels menús servits a alumnes amb dret a gratuïtat del servei de 
menjador i del tant per cent d’ajut dels alumnes que tinguin ajuts individuals de menjador per necessitats 
socioeconòmiques. 
 
Correspon a l’adjudicatari una retribució equivalent al 100 % de l'import del preu públic que el contractista 
recapti dels usuaris. El pagament de les factures corresponent als usuaris opcionals ordinaris i opcionals 
subvencionats en què l’adjudicatari hagi recaptat directament el preu, s'ha de realitzar mitjançant 
formalització en comptabilitat, sense sortida material de fons. 
Correspon a l’adjudicatari una retribució equivalent al 50 % del que recapti en via executiva el Consell o 
òrgan en qui delegui. Tan bon punt el Consell conegui els llistat d'aquestes corresponent a aquesta 
recaptació, ho ha de comunicar al contractista, per tal que elabori les corresponents factures, que s’han 
d’emetre tal com consta a l’article 36. 
L’adjudicatari no té dret a cobrar del Consell cap import pels usuaris als quals no s'aconsegueixi recaptar el 
preu, i assumeix el risc que això suposa, sense dret a cap rescabalament ni reequilibri. 
 
L’ ordenança del preu públic de menjador diu el següent: 
 
Article 7 .- Normes de gestió 
 
L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment en què s’inicia la prestació del servei, que es fixa en la 
data d’inici del curs escolar dels centres docents als quals es proporciona el servei.  
 
Si la gestió de cobrament la dur a terme el consell comarcal, el beneficiari del servei o el seu tutor legal 
facilitaran al consell comarcal  l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació 
bancària. 
 
En el cas que el servei es presti per concessió serà l’empresa adjudicatària l’encarregada d’exigir el 
cobrament dels  serveis. 
 
Article 8.- Impagament 
 
En el cas d’impagament  podrà obrir-se la via executiva per al seu cobrament. 
 

4. Altres 
 
Àrea de Serveis socials 
 
La Sra. Rosa M. Caselles relaciona la tasca que s’ha de fer a l’àrea :  
 
Redacció dels nous plecs del servei de teleassistència, contractació del personal del SIS (servei 
d’intervenció socioeducativa) i del SIFE (servei d’intervenció en família extensa), redacció dels nous 
convenis amb els ajuntaments , s’ha d’actualitzar el Pla d’Igualtat, s’ha de redactar el Pla de LGBTI  s’ha 
d’actualitzar el protocol d’assetjament.  
 
Dins del Pla d’acollida s’està redactant el pla comarcal del voluntariat. S’hauria de contractar algú a través 
del SOC. Hi ha molta feina. Hi hauria d’haver algú més a part de la M.C. Algú ha de fer supervisió. 
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Àrea d’Hisenda i turisme 
 
El Sr. Jordi Janés informa del següent: 
  
Per la preparació del pressupost de l‘any vinent cada àrea ha de passar la previsió fins a final del mes de 
setembre. El Sr. Joan Busquets comenta que s’ha d’incrementar l’aportació dels ajuntaments a medi 
ambient. 
S’ha sol·licitat una persona en pràctiques (graduada en turisme) per l’àrea de turisme i una persona en 
pràctiques (graduada en dret ) per l’àrea de consum.  
Avui s’ha presentat al SOC la sol·licitud de subvenció per la redacció del pla estratègic. 
El dia 30 de setembre es celebrarà el dia de la comarca a l’estand del Consell en el marc de la Fira de Sant 
Miquel. 
El tècnic informàtic del Consell ha tingut molt feina amb les beques i està encallada la tasca de la web i les 
xarxes socials. Diputació de Lleida ofereix el servei de manteniment de la web sense cost.  
S’hauria d’enllaçar les actuacions de turisme amb el facebook. La presidenta diu que parli d’aquest tema 
amb la tècnica M.A. 
 
L’alcalde de La Granja vol que es faci difusió de la BTT. L’empresa de senyalització no té el programa 
adient per poder posar-hi els tres logos (ajuntament, consell comarcal i diputació). La Sra. Rosa M. Caselles 
pregunta si aquesta difusió comporta despesa pel Consell Comarcal.  
 
La presidenta comenta que s’ha contractat una persona durant 15 dies com a reforç a l’àrea de turisme. 
 
Àrea de medi Ambient 
 
El Sr. Joan Busquets diu que s’ha confeccionat el calendari. El proper ple ordinari serà el dia 4 de 
novembre. 
Explica que des de l’àrea de medi ambient es vol una web pròpia i una marca pròpia. Informa també de la 
compra de papereres pels centres escolars. 
Exposa el problema de la depuradora del CAAC. Amb l’actual maquinària no es pot acabar de depurar 
l’aigua. S’ha de sol·licitar a l’ACA llençar les aigües  de la depuradora. S’han de fer analítiques. 
 
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 


