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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 7/2017 
Dia: 3 d’abril de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 13:00  a les 14:00 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
M. José Invernón Mòdol 
Joan Busquets Saz 
Jaume Canelles Arqué 
Jaume Revés Esteve 
David Masot Florensa 
Rosa M. Caselles Mir 
Francesc Torres Arnó 
 
També assisteixen: 
 
Sergi Fo Pifarré, gerent      
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Cèlia Argiles Andrés 
 
No assisteix: 
 
Jordi Janés Giró 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
S’aproven per unanimitat les actes de les sessions següents  
 
Acta del Consell de Presidència del 3 de febrer del 2017  
 
Un cop s’ha redactat tal com ha demanat el Consell de Presidència en data 6 de març de 2017   
 
Acta del Consell de presidència del 20 de febrer de 2017 
 
Un cop s’ha redactat tal com ha demanat el Consell de Presidència en data 6 de març de 2017   
 
Acta del Consell de Presidència de 20 de març de 2017 
 

2. Deliberació i consulta dels assumptes de l’ordre del dia de la sessió plenària del 
7 d’abril del 2017 

- Presa de possessió del càrrec de conseller del Sr. Joan Marc Alvarez Solà i del 
càrrec de consellera de la Sra. Anna Griñó Ortiz 

- Informe del nous membres de les comissions informatives 
- Donar compte i ratificació de decrets de presidència 
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- Acord d’aprovació de l’annex al conveni per la prestació del servei de recollida 
PaP  

- Acord d’aprovació/ rectificació plantilla orgànica i RLT 2017 
- Acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació  
- Acord d’aprovació bases per la creació d’una borsa de treball d’auxiliar 

administratiu 
- Acord d’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre 

l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal relatiu a l’oficina 
d’habitatge  

- Acord d’adjudicació del servei de teleassistencia 
- Acord d’aprovació de les bases per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 

d’intervenció  
- Donar compte de l’informe de morositat i període mig de pagament a 

proveïdors 
 Es comenten els diferents punts a tractar en el Ple. Pel que fa al punt d’aprovació del 
document annex al conveni del servei de recollida PaP el Sr. Joan Busquets explica  els 
costos de la part fixa i de la part variable.   
El Sr. David Masot comenta que si trau “mercats” això afecta a la part variable. 
El Sr. Joan Busquets diu que la part variable depèn del cànon i dels retorns.  
El gerent informa que el preu del tractament de la FORM i del RSU vindrà determinat  pel 
Consorci de Residus. 
Al final el preu del servei serà en funció del preu adjudicat. 
 
La presidenta comenta que l’annex està pendent d’enviar als ajuntaments.  
 
Pel que fa al punt de creació de places la presidenta informa que ja hi ha persones 
treballant. Pel que fa a la plaça de tècnic de medi ambient diu que els dos treballen pel 
CRS i que es voldria tenir un tècnic de medi ambient pel Consell Comarcal.  
La secretària pregunta quan es fa la reunió amb sindicats. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que el dimecres.  
 
El Sr. David Masot pregunta pels terminis de la convocatòria d’arquitectes. 
 
La secretària informa que s’han impugnat les bases.  
 
La Sra. Rosa M. Caselles informa respecte a la pròrroga del conveni amb habitatge que és 
el que es ve signat habitualment.    
 
Pel que fa al punt d’informe al Ple del període mig de pagament a proveïdors la presidenta 
informa que s’ha reduït a 42 dies el període de pagament del CRS i a 30 dies el pagament 
del Consell Comarcal. 
 
La presidenta informa que en el Ple es proposarà l’aprovació del preu per la gestió dels 
voluminosos i la suspensió de la licitació del transport escolar.  
La presidenta diu que no es poden portar voluminosos a l’abocador. El preu serà d’1,48 
euros tona i ho cobrarà el Consell Comarcal. 
 
El Sr. Joan Busquets comenta que això desapareixerà quan s’implanti el nou sistema de 
porta a porta i d’illes. També explica que l’empresa recollirà els voluminosos i els haurà de 
portar a un gestor autoritzat. 
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3. Precs i Preguntes  

 
La Sra. Rosa M. Caselles pregunta si hi haurà problemes amb els pagaments dels ajuts de 
menjador. 
La presidenta diu que enguany ja s’ha previst a les bases i que el dimecres té una reunió amb  
l’ajuntament d’Alpicat. 
Pel que fa a les bases del proper curs escolar, el gerent diu que hi ha una reunió pendent.  
El Sr. David Masot comenta que necessitava un informe de l’arquitecte municipal  el cap de 
setmana. El demanaven els bombers.    
La presidenta diu que és difícil d’arreglar. És fora de l’horari laboral. 
El Sr. Jaume Canelles pregunta per la situació del CAAC. Caldria prendre alguna decisió al 
respecte. Aixecar  acta de com havia de deixar les coses. 
La interventora diu que s’està pendent d’una valoració econòmica dels desperfectes. 
El gerent diu que els tècnics van fer una inspecció visual. 
El Sr. Jaume Canelles diu que el Consell Comarcal s’ha d’avançar i prendre mesures respecte 
al gestor. 
 
Finalment s’acorda que la propera reunió del Consell de Presidència serà el dia 24 d’abril a les 
16:hores. 
 
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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