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ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ  
 
Identificació de la sessió: 
Núm. 4/2019 
Caràcter: ordinari  
Data: 18 de febrer de 2019 
Horari: de les 16.30 h a les 18.30 h 
Lloc: Despatx presidència  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta:   Ma José Invernón Mòdol 
Conseller/a:  Rosa Mª Caselles Mir 
                           Jaume Canelles Arqué 
                           Isidre Mesalles Mayora 

Francesc Torres Arnó 
 
 
També hi assisteixen: 
Sergi Fo Pifarré, gerent del Consell Comarcal 
Cèlia Argilés Andrés, interventora 
Carme Vallés Fort, secretària 
 
Excusen la seva assistència: 
David Masot Florensa  
Jaume Revés Esteve 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 4 de febrer de 2019. 
2. Retribucions personal del Consell Comarcal. 
3. Altres assumptes. 
4. Informes de Presidència. 
5. Precs i Preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió de 4 de febrer de 2019. 
 
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió de 4 de febrer de 2019 que ha estat 
lliuradajuntament amb la convocatòria i és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.  Retribucions personal del Consell Comarcal 
 
El Gerent explica que junt amb el Sr. Busquets es va fer una reunió amb els representants dels 
treballadors per informar que l’increment retributiu del 2,25% es farà efectiu com a molt tard 
entre els mesos de maig i abril. 
Pel que fa a la petició de reduir la jornada fins a 35h, el Gerent explica que un cop consultades 
altres corporacions, únicament la Paeria de Lleida té aquesta jornada, essent de 37,5h la resta. 
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Pel que fa a la possibilitat de cobrar el 100% de la retribució des del primer dia de la IT, explica 
que s’està estudiant i que es podria plantejar una comissió d’estudi que ho valorés amb les 
conseqüències que se’n podrien derivar. 
També explica que aquests representants continuen reclamant que el percentatge de reducció 
de sou derivat de les reduccions de jornada per tenir cura d’un fill menor de 6 anys, no sigui 
proporcional a la jornada sinó que es continuï aplicant la Llei 8/2006 catalana que regula 
aquestes mesures de conciliació i estableix per les reduccions d’1 terç, la retribució del 80% i 
per les reduccions de la meitat una retribució del 60%. 
 
 
3. Altres assumptes 
No se’n plantegen. 
 
 
4. Informes de presidència. 
 
La Presidenta informa que està previst que el proper 26 de febrer està prevista una reunió amb 
representants del Departament de Cultura de la Generalitat per analitzar el conveni en matèria 
d’arxius i la subvenció o aportació per aquest concepte. 
 
La Presidenta també informa que ja s’han resolt els recursos d’alçada que es van interposar 
contra la valoració del Tribunal pel que fa als mèrits en el procés selectiu per a la plaça de 
tècnic de Medi Ambient. Aquests recursos han estat desestimats pel que s’aixecarà la 
suspensió de l’expedient i es procedirà al nomenament de l’aspirant proposat pel Tribunal 
havent de prendre possessió del lloc de treball en el termini d’un mes des que es produeixi la 
publicació d’aquest nomenament al BOP. 
 
 
El Gerent informa que la Intersindical CSC ha convocat una vaga pel proper 21 de febrer, pel 
que caldrà informar al personal del decret de presidència serveis mínims que es dicti i les 
mesures al respecte. 
 
 
5. Precs i Preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar s'aixeca la sessió, en la data i hora previstos a 
l’encapçalament, de la qual lliuro aquesta acta i en dono fe. 
 
 
    Vist i Plau 

La presidenta  
 
 
Ma José Invernón Mòdol 
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