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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 5/2017 
Dia: 6 de març de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00  a les 18:15 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
M. José Invernón Mòdol 
Joan Busquets Saz 
Jordi Janés Girós 
Jaume Canelles Arqué 
Jaume Revés Esteve 
David Masot Florensa 
Rosa M. Caselles Mir 
 
També assisteixen: 
 
Sergi Fo Pifarré, gerent      
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Cèlia Argiles Andrés 
 
No assisteix: 
 
Francesc Torres Arnó 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
Es sotmeten a aprovació les actes de les reunions del Consell de Presidència següents: 
 
- Acta del Consell de Presidència del 23 de gener del 2017 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
- Acta del Consell de Presidència del 3 de febrer del 2017 
 
No s’aprova pels motius següents:  
 
Redacció que consta a l’acta tramesa als membres del Consell de Presidència.  
 
“La Sra. Rosa M. Caselles diu que una TS assumirà unes altres funcions. El Sr. J.F. li 
ensenyarà el tema de la pobresa energètica” ( pàg.1) 
 
“La presidenta diu que les tasques són pobresa energètica, aliments i ajuts de menjador i fins a  
la finalització de la legislatura. 
Aquesta persona vol dependre de gerència, no de la coordinadora de serveis socials. Volia 
actualitzar protocols. Li he dit que no” (pàg.2) 
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El Consell de Presidència demana que es redacti de la següent manera: 
 
“La Sra. Rosa M. Caselles diu que la TS L.R. assumirà unes altres funcions. El Sr. J.F. li 
ensenyarà el tema de la pobresa energètica” 
 
“La presidenta diu que les tasques són pobresa energètica, aliments i ajuts de menjador i fins a  
la finalització de la legislatura. 
La TS L.R. vol dependre de gerència, no de la coordinadora de serveis socials. La TS volia 
actualitzar protocols. El Consell de presidència manifesta que no” (pàg.2) 
   
- Acta del Consell de presidència del 20 de febrer del 2017 
 
No s’aprova pels motius següents:  

 
Redacció que consta a l’acta tramesa als membres del Consell de Presidència.  

 
“La presidenta explica que avui dia 20 de febrer s’han personat els treballadors del CAAC dient 

que el gestor els ha acomiadat i també que s’ha endut “coses” del centre. S’ha aixecat acta” 
(pàg.2).  

 
El Consell de Presidència demana que es redacti de la següent manera: 
 

“La presidenta explica que avui dia 20 de febrer s’han personat els treballadors del CAAC dient 

que el gestor els ha acomiadat i també que s’ha endut “coses” del centre. S’ha aixecat acta per 
part de la secretària del Consell”.  

 
2. CAAC 

 
Personal 
 
El Sr. Joan Busquets dóna la paraula a la interventora que explica les despeses de personal 
del CAAC quan estaven contractats pel gestor i els costos de contractació segons el conveni 
del personal laboral del Consell Comarcal. El document elaborat per intervenció s’annexa a 
aquesta acta.  
 
Es comenta si legalment s’han d’incorporar al conveni del personal laboral del Consell, si cal 
subrogar al personal amb les mateixes condicions que tenien. 
La presidenta diu que la secretària està fent un informe sobre aquest personal. 
 
Finalment s’acorda la contractació pel període de 6 mesos mitjançant contracte d’obra o servei 
determinat amb les condicions fixades al conveni del personal laboral del Consell Comarcal. 
Les condicions específiques de jornada (de dilluns a diumenge),i altres es regularan en el propi 
contracte.   
 
El Sr. Joan Busquets comenta que d’aquí a sis mesos es pot traure el servei a licitació. 
 
Estatuts empresa alemanya TIERWORK 
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El gerent explica que han enviat per e-mail els estatuts de l’associació. S’acorda que, si és 
suficient, aquesta associació faci una declaració jurada conforme pot conveniar amb 
l’administració. 
Pel que fa a la petició de pernoctar voluntaris al CAAC s’acorda que no es pot autoritzar la 
pernoctació al centre.  
 

3. Licitació servei teleassitència i transport escolar 
 
La Sra. Rosa M. Caselles informa de la visita a la seu del banc d’aliments prevista per demà a 
la una del migdia. 
S’acorda l’obertura del sobre núm. 2 de la licitació del servei de teleassistència demà a les 
11:30 hores. 
 
El gerent informa que el proper dia 28 de març finalitza el termini per a que els licitadors 
presentin propostes al concurs de transport escolar. 
 

4. Bases arquitecte i tresorer 
 
El gerent informa que el dia 8 de març finalitza el termini per a que es puguin presentar els 
interessats al lloc de treball de tresorer i el dia 20 de març el termini per a que puguin 
presentar-se els interessats al lloc de treball d’arquitecte.  
 
La presidenta diu a la secretària que demani a la I. les sol·licituds que han arribat i que es 
comenci el procés. 
 

5. Precs i preguntes 
 
El Sr. Joan Busquets demana que en el proper ple es proposi l’aprovació d’unes bases per un 
lloc de treball de tècnic de medi ambient al Consell Comarcal. 
 
La interventora i la secretària comenten que primer s’ha de crear la plaça. Ara s’han fet unes 
bases per tenir una borsa d’auxiliars administratius. 
 
El Sr. David Masot pregunta si el sou del treballador David Lesan depèn del contracte-
programa. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles contesta que si. 
 
A continuació la Sra. Rosa M. Caselles explica la reunió del passat divendres. 
 
Diu que la TS L.R. no estava molt d’acord amb el contingut de la pobresa energètica i va 
manifestar al gerent que volia tornar a Almacelles.   
La reunió es va fer ja que en una reunió d’equip va dir que ho tenia per advocats. Ens vam 
reunir la presidenta, Joan Busquets, Montse Codina, el gerent, la secretària, la L.R. i jo 
mateixa. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que ja ens aveníem a que no fes aliments. Volíem dotar una 
partida per pobresa energètica. 
 
La presidenta diu que volia les tasques per escrit i que ha demanat informe a secretaria. 
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La Sra. Rosa M. Caselles diu que el protocol de pobresa energètica ja està fet. 
 
Cultura i menjador escolar 
 
El Sr. David Masot informa que avui a les set té una reunió pel cicle de sardanes i que cal 
pensar en convocar una reunió per interpretar els criteris d’adjudicació del servei de menjador 
escolar.  En els plecs no es van fixar les freqüències. Parlaré amb tots les grups polítics.  
Es va visitar la cuina d’Alessa. El menjar ecològic no els queda tant bo. Solament el 5% de la 
producció agrària de les terrers de Lleida és ecològica.  
 
Turisme 
 
El Sr. Jordi Janés informa del següent: 
 
S’està treballant en el Pla estratègic 
El Consell Comarcal assistirà a la propera fira de Mollerussa. 
El Consell Comarcal fa suport a l’activitat “Benvinguts a pagès”, es tracta d’una jornada de 
portes obertes que va tenir un gran èxit a nivell de tota Catalunya. 
Finalment s’ha acabat la senyalització de les rutes de BTT. 
 
Medi Ambient 
 
El Sr. Joan Busquets informa que el proper dimecres a les 13.30 es farà una reunió amb 
l’empresa que ha fet l’estudi del sistema PaP i el mateix dia a les 16:00 s’explicarà als alcaldes 
que han escollit el sistema PaP.  
 
Per acabar la presidenta informa que el Consell Comarcal ha guanyat el recurs contra 
l’autorització ambiental de l’abocador de Serós. 
 
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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