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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL 
DEL SEGRIÀ 

Identificació de la sessió          

Núm.: 12/2018 

Caràcter: ordinària 

Data:  11 de juny de 2018 

Horari: de les 9.30  hores  a les 10.55 hores 

Lloc: despatx presidència 

      

Hi assisteixen:    

 

Presidenta  :       Mª José Invernón Mòdol 

 

Conseller/a :       David Masot Florensa 

                           Rosa Mª Caselles Mir 

                           Isidre Mesalles Mayora 

                          Jaume Revés Esteve 

                          Francesc Torres Arnó 

 

També assisteixen : 

 

Joan Busquets , conseller comarcal 

Sergi Fo Pifarré, gerent del Consell Comarcal 

Cèlia Argilés Andrés, interventora 

Eduard Rodríguez Carrión, secretari accidental  

 

 

Ordre del dia de la convocatòria 

 

1. Lectura i aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió anterior 

 

S´aprova per assentiment l´acta de la sessió anterior. 

 

La Sra. Mª José Invernón informa que s´ha rebut una resolució favorable al Consell 

Comarcal del sistema de recollida porta a porta. 

 
2. Punt de voluntariat 

 

 

El Sra. Rosa Mª Caselles informa que si es vol tirar endavant aquest projecte de punt 

de voluntariat 

s´ha de buscar una persona que faci 8 hores a la setmana , 2 dies a 4 hores al dia. Les 

tasques serien la difusió del voluntariat com per exemple en la tasca de voluntariat en 
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joventut. També informa que a finals de juny surt el contracte programa i el 

voluntariat és té en compte. 

 

Les característiques de la persona podria ser que tingués habilitats en relacions 

públiques, de coordinació,.... 

 

També informa que si hagués un voluntari en cada municipi podrien intervenir en 

temes de serveis socials atès que hi ha persones que no volen anar a serveis socials 

per exemple per recollir roba 

 

La Sra. Rosa Mª Caselles informa que pels 6 mesos que queden es podria repartir 

aquesta tasca entre personal del Consell ( SIAD i Joventut) i si no pot ser així amb els 

13.000 euros s´hauria de buscar una persona en el sistema de borsa.  

 

La Sra. Mª José Invernón comenta que si és així hauran de fer un informe de 

seguiment per la fitxa 36.1. També comenta que si no hi ha solucions pel voluntariat 

s´hauria de preveure per a l´any 2019. 

 

 
3. Implantació de recollida sistema illes. Relació de visites de municipis. 

 

 

El Sr. Isidre Mesalles explica que s´anirà implantant en els diferents municipis el 20  de 

juliol de 2018. Un mes abans està prevista una campanya d´implantació en cada 

municipi i que farà FOMENTO. 

 

El Sr. Sergi Fo comenta que abans de la implantació i en 4 municipis visitats hi haurà 

punts d´informació i desprès de l´estiu hi haurà campanyes en les escoles , d´acord 

amb FOMENTO. 

També comenta que com a proposta una part de la campanya es podria fer al juliol i 

una part al setembre-octubre a les escoles. 

 

El Sr. Isidre Mesalles també comenta que es podria parlar amb l´empresa ARUM per 

guardar 2 mesos de la campanya porta a porta. 

 

La Sra. Mª José Invernón comenta que es podria parlar amb FOMENTO per retardar el 

començament de la campanya que està prevista per al 20 de juny. 

 

El Sr. Sergi Fo comenta que es podria proposar a FOMENTO que entre l´1 al 15 de 

juliol hi hagués punts d´informació per repartir per exemple Kids. 

 

La Sra Mª José Invernón comenta que en Rosselló volen més illes. 

 

El Sr. Isidre Mesalles informa que algun ajuntament ha preguntat si pot ficar per 

exemple pegatines del seu ajuntament en els contenidors.  
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La Sra. Mª José Invernón comenta que en principi no hi ha problema per això i que 

s´haurien de revisar els convenis amb els ajuntaments pel lloc on es deixen els 

contenidors. 

 
4. Altres 

 

No hi ha 

 

 
5. Precs i preguntes 

 

 

El Sr. David Masot informa que s´ha visitat el servei de menjador del CEE Esperança i 

que van assistir pocs membres de la comissió. 

 

El Sr. Isidre Mesalles demana el resum de les activitats de serveis socials en els 

municipis i un informe relacionat amb la implantació de la recollida. 

 

 

I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 

 

   

 

El secretari  accidental                                               La presidenta 

 

 

 

 

 

Eduard Rodríguez                       Mª José Invernón Mòdol 

 

                     Vist i plau 
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