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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 1/2017 
Dia: 9 de gener de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:15  a les 17:30 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
M. José Invernón Mòdol 
Jordi Janés Girós 
Francesc Torres Arnó 
Joan Busquets Saz 
Jaume Revés Esteve 
David Masot Florensa 
 
No assisteixen: 
 
Rosa M. Caselles Mir 
 
També assisteixen: 
 
Jaume Canelles  Arqué 
Sergi Fo Pifarré, gerent      
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
 
Ordre del dia de la sessió 
 
Servei CAAC 
 
El Sr. David Masot informa que un dels treballadors del CAAC no cobra. 
La presidenta diu que el gestor va entrar un escrit. 
El gerent diu que ja hem respost l’escrit i se li ha demanat que clarifiqui la informació 
aportada.  
El Sr. David Masot diu que sembla ser que també deu diners a proveïdors i a 
veterinaris.  
La Sra. Rosa M. Caselles pregunta si hi ha ajuntaments que s’han passat del topall. 
La interventora diu que hi ha dos ajuntaments i afegeix que esperarem que contesti 
l’escrit que li hem enviat. 
 
Ja va anar al CAAC el conseller Jaume Revés i la tècnica. Té tots els gossos xipats. 
La presidenta diu que per tant ja se sap quins són els animals de l’any passat i que no 
pot facturar.  
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El Sr. Joan Busquets pregunta en què afecta al Consell Comarcal el que no pagui als 
treballadors.  
 
Es comenta la necessitat de fer l’estudi econòmic del servei del CAAC. L’estudi que es 
va fer en les dos passades legislatures era per fer la gestió directa del servei, no com 
es fa ara. Es proposa encarregar a la tècnica aquest estudi. 
 
Àrea Ensenyament, Cultura i Joventut 
 
El Sr. David Masot diu: 
 
Que el 12 de gener es farà una reunió amb Alessa i a finals de mes es convocarà la 
comissió de seguiment. 
 
Que s’estan justificant els plans locals de joventut. No se’ls va donar a la Granja i a 
Sunyer i se’ls ha finançat el socorrista. A mig febrer es convocarà el jurat per la 
concessió del premi i de relats curts. 
 
La presidenta diu que en el ple del mes de febrer s’han d’aprovar els plecs per la 
licitació del transport escolar. 
 
Àrea de Turisme i Consum , Hisenda 
 
El Sr. Jordi Janés diu: 
 
Que s’ha incrementat l’aportació econòmica de consum. 
 
Que s’està treballant en el Pla Estratègic. 
 
Que s’està estudiant la possibilitat de fer la “Ruta de les postes de sol”, “Cels 
estrellats”.  
 
S’editarà un díptic de caràcter didàctic. 
 
Properament es podran inaugurar els rutes de BTT. Els ajuntaments tarden a donar la 
informació. 
 
Pel que fa a la pòlissa de tresoreria està coberta. A data 30 de desembre s’han pogut 
fer molts pagaments. 
 
La presidenta diu que s’han d’establir les fires que es volen fer cada any. 
 
Àrea de Medi Ambient 
 
El Sr. Joan Busquets diu: 
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Demà 10 de gener hi ha una reunió amb les empreses La Llena i Espora que fan 
l’estudi del sistemes de recollida. 
 
Que els ajuntaments que han optat pel sistema d’illes volen que se’ls faci l’estudi dels 
grans generadors. El podria fer com a millora l’empresa que resultés adjudicatària del 
servei. 
 
Que s’ha adjudicat a Norverd SL la gestió dels residus de les deixalleries. 
 
Pel que fa al personal de la deixalleria es continua amb el programa de col·laboració 
social. 
 
Altres 
 
La presidenta pregunta com està el tema del dipòsit de Serós. Saber quant puja el 
pressupost de l’advocat. Es farà una reunió. 
 
El Sr. David Masot comenta el tema de les plaques de gel a les carreteres. S’hauria de 
parlar amb el Departament corresponent. 
 
La interventora comenta que s’ha rebut una carta de l’ajuntament d’Alguaire que 
demana una aportació al Consell Comarcal de 797,73€ com a aportació al Patronat 
Josep Lladonosa. S’acorda que no correspon. El Consell no forma part del patronat. 
 
El Sr. Joan Busquets comenta que finalitza el contracte de l’agent d’acollida i del tècnic 
de joventut el 31 de gener proper.  
 
Es comenta que s’han de convocar les places i modificar la relació de llocs de treball. 
 
La presidenta comenta que una persona que s’ha presentat a integrador social ha fet 
queixes en el sentit que no té informació de com s’ha fet el procés selectiu. Es 
comenta que han d’assumir els càrrecs polítics responsabilitat en temes que no han 
participat; que depenen totalment dels tècnics. La secretària diu que suposa que hi ha 
un informe d’avaluació de les persones que es van presentar i que es pot penjar al 
portal. 
 
La interventora explica en relació a la subvenció de l’ACC per pobresa energètica que 
l’Ajuntament de Torres de Segre va presentar directament les factures. Ara ha arribat 
la subvenció al Consell Comarcal i no cobreix totes les despeses. S’acorda que es 
pagui el percentatge proporcional a l’Ajuntament de Torres de Segre. 
 
Finalment la interventora presenta un model de document per encomanar les petites 
compres; aquest document es donaria a les persones que estigui autoritzades als 
efectes de major control.  
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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   
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