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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 11/2016 
Dia: 30 de maig de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00 a les 17:15 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Joan Busquets Saz 
  David Masot Florensa 
                         Jordi Janés Girós   
  Rosa Ma. Caselles Mir 
 
També assisteixen:   
          
Francesc Torres Arnó 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventora: Cèlia Argilés Andrés  
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Assumptes ordinaris 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del 17 de maig del 2016 

 
2. Assumptes ordinaris 

 
Horari d’estiu del personal del Consell Comarcal 
 
 
El gerent explica que s’ha rebut un escrit dels representants sindicals que demanden una 
reducció de la jornada habitual en una hora durant el període de les vacances d’estiu establer-
tes al calendari escolar per conciliació de la vida laboral i famiiliar, un informe de secretaria  
sobre la legalitat o il·legalitat d’aquesta possibilitat i una assemblea dels treballadors i 
treballadores  amb gerència i presidència.  
 
En les reunions amb sindicats se’ls ha dit que a l’estiu es pot fer de les vuit del matí a les dos 
del migdia, però que les hores de menys s’han de compensar. 
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El gerent comenta que els treballadors es tenen menystinguts, que basen la seva petició en 
l’article 48.j del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i que altres administracions fan una hora 
menys a l’estiu. Una possible proposta seria reduir l’horari en mitja hora sense recuperar. 
 
La secretària diu que és un criteri interpretatiu del Consell Comarcal considerar que una hora a 
l’estiu és per conciliar la vida laboral i familiar. 
 
La interventora diu que si no es recuperen les hores ho informarà desfavorablement, perquè 
pot donar lloc a responsabilitat comptable. 
 
El Sr. Joan Busquets comenta que atorgar ara aquesta mitja hora podria ser contraproduent. 
 
El Sr. David Masot pregunta com ho fan a la Dipoutació. 
 
La presidenta diu que no vol tenir cap nota perquè no es faci l’horari i que només plegant cada 
dia cinc minuts més tard ja es fa l’hora de menys de l’estiu. 
 
La interventora diu que s’ha d’informar que no cal recuperar les hores que es facin de més al 
mes següent sinó que es podria ser en això molt més flexible i acumular hores pel període 
d’estiu. 
 
El Sr. Davir Masot diu que entén una cortesia del Consell Comarcal reduir l’horari en mitja hora 
a l’estiu. 
 
El gerent també es manifesta en aquest sentit. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que s’han de fer totes les hores en còmput anual. 
 
El Sr. David Masot reitera de nou la proposta de reduir l’horari a l’estiu en mitja hora.  
 
El Sr. Joan Busquets llegeix les conclusions de l’informe de l’anterior interventor en relació a 
l’horari que conclou que no s’ha pogut comprovar l’efectiva realització. A continuació diu que no 
vol  tenir més reunions amb els representnats sindicals; demanen asseure’s amb gerència i 
presidència.  
 
La presidenta demana informe a la secretària i a la interventora sobre la petició dels 
representants sindicals i diu que segons  l’informe de secretaria s’ha de fer la jornada legal i 
que s’informarà a la Junta de Portaveus d’aquesta decissió.  
 
El Sr. David Masot s’absenta de la reunió. 
 
Modificació del calendari del proper Ple, Consell d’alcaldes i Comissions  informatives   
 
El gerent informa de la proposta de modificació del calendari del proper ple, Comissions i 
Consell d’alcaldes per poder adjudicar en el proper ple els serveis de transport escolar i del 
SAD. La proposta és la següent: 
 
25 de juliol del 2016, comissions informatives i junta de portaveus 
29 de juliol ple ordinari 
1  de juliol Consell d’Alcaldes 
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S’acorda donar-ne compte a la propera Junta de Portaveus 
 
Deutes pendents del Consell Comarcal    
 
La interventora informa que el Consell Comarcal té pendent de cobrar molts diners de la 
Generalitat; està pendent tot l’any 2016 del Contracte-Programa de Benestar i Família i també 
el Fons de compensació.  
El deute dels ajuntaments al Consell Comarcal és de 700.000€  
L’ajuntament de Serós deu l’aportació al CAAC de l’any 2014, el de Maials els serveis tècnics i 
serveis socials. L’ajuntament d’Alpicat qüestiona els costos del servei del CAAC. 
 
La presidenta diu que si l’ajuntament d’Alpicat no vol signar l’annex al conveni no se’ls ha de 
deixar entrar gossos. 
 
La secretària diu que l’ajuntament d’Alpicat té signat el conveni pel servei del CAAC i es més 
beneficiós l’annex que el propi conveni.. 
 
La interventora diu que l’ajuntament d’Alpicat demana informe dels costos de  tots els serveis. 
 
El gerent diu que  li enviarem l’estudi de costos del servei del CAAC. 
 
El Sr. Francesc Torres diu que farà la gestió amb l’ajuntament  de Lleida pel pagament dels 
deutes de residus. 
 
Àrea Serveis socials  
 
La Sra. Rosa. Ma Caselles informa del següent: 
 
Que s’obrirà la convocatòria d’ajuts de transport adaptat fins al mes d’octubre. 
 
Que l’Agent d’acollida farà el 100% de la jornada el mes de maig. 
 
Que cal fer  un recordatori als ajuntaments perquè s’adhereixin al protocol d’infrahabitages. 
  
Pel que fa a la borsa de treballadors socials el gerent informa que està feta la llista d’admesos i 
exclosos. 
 
Turisme 
 
El Sr. Jordi Janés informa que s’està elaborant  el mapa comarcal amb els punts d’interès 
turístic per la qual cosa des de l’àrea ens posem en contacte amb els municipis. 
 
Informa també que properament es farà una reunió amb les cooperatives per Camins de l’or 
líquid del Segrià.  
 
Camins de la CHE 
 
El Sr. Francesc Torres pregunta si totes les institucions han nomenat el seu representant per 
formar part de la comissió pels camins de la CHE. 
 
El gerent informa del següent: 
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Representants nomenats: 
 
Diputació de Lleida,  Sr. Josep Ibars Gilart 
Gimenells i Pla de la Font, Sr. Dante Pérez Berenguer 
Saidí, Sr. Juan Antonio Lambea Turno 
EMD Raïmat, Sra. Eva Horcajada Aceituno 
EMD Sucs,  Sr. Xavier Plana Serra 
 
Institucions que tenen pendent nomenar representant: 
 
Ajuntament de Lleida, Subdelegació del Govern, CHE, Alcarràs i Almacelles.  
 
Es decideix posar-se de nou amb contacte amb aquestes institucions que no han nomenat 
representant perquè hi ha urgència de constituir la comissió. 
 
Ajuts de menjador  
 
El gerent explica que l’administrativa seleccionada per la gestió dels ajuts de menjador estarà 
al mateix despatx que el tècnic d’educació i que el treballador del CNL s’ubicarà a la primera 
planta. 
 
El gerent diu que el proper dimecres es sabrà el nombre total de sol·licituds d’ajuts de 
menjador. Demà portaran les sol·licituds la Paeria i Ensenyament. També s’ha enviat un 
recordatori als ajuntaments. Hem de preparar una nota de premsa. 
 
La presidenta pregunta si s’estan introduint les dades de les sol·licituds. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que si. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta. 
 
 
      Vist i Plau 
      La presidenta 
 
 
 
 
 
      Ma José Invernón Mòdol  


