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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 8/2016 
Dia: 18  d’abril de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 16:00 a les 18:30 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidenta       Ma José Invernón Mòdol 
Vocals              Rosa Ma Caselles Mir  

Joan Busquets Saz 
  David Masot Florensa 
                         Jordi Janés Girós   
  Jaume Revés Esteve 
 
També assisteixen:   
          
Francesc Torres Arnó 
Josep A. Romia Pujol 
Gerent: Sergi Fo Pifarré 
Interventora: Cèlia Argilés Andrés  
Secretària: Lídia Carbonell Figuerola 
 
Ordre del dia de la sessió 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Diferents temes  

 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
S’aprova l’acta de la sessió del 5 d’abril del 2016 
 

2. Diferents temes 
  
Finalització de contractes a 31 de maig de 2016 

 
La presidenta pregunta pels treballadors que finalitzen el 31 de maig els contractes. Es 
comenta que es contractaran mitjançat un programa d’execució temporal pel temps que sigui 
necessari fins fer un procés de selecció. La interventora diu que seria bo fer el procés durant 
aquest any. 
 
La presidenta  diu que hi ha gent que li demana fer promoció interna.  
 
La secretària comenta que per promocionar, primer s’ha de tenir un lloc de treball fix i haver 
passat un procés de selecció previ. Es conclou que  es revisarà tota la plantilla de personal. 
 
Dictamen de la CJA 
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La presidenta diu que que en el mateix acord de ple que s’ha de comunicar a la Comissió 
Jurídia Assessora,  es farà constar que la proposta no va passar pel Ple. 
 
Cessió CAAC a veterinaris 
 
El gerent explica que es cedeix les instal·lacions del CAAC a veterinaris. El Sr. B. no s’hi ha 
oposat. S’ha tractat d’una cessió puntual; si es fa  més  vegades caldrà fer un conveni. 
 
Temes del Consell d’Alcaldes 
 
La secretària comenta que fora bo tornar a informar del protocol d’assentaments. Es va aprovar 
pel Ple del mes de maig del 2015 però al ser  poc després  les eleccions municipals hi ha pocs 
ajuntaments  que s’hi hagin adherit. 
 
També s’informarà al Consell d’alcaldes que el Consell Comarcal signarà el conveni per 
gestionar la borsa de lloguer  social si hi ha ajuntaments interessats. Per poder signar el 
conveni primer s’ha de presentar una memòria justificativa i per tant  cal saber si hi ha municipis 
interessats. 
 
Recollida selectiva 
 
El Sr. Joan Busquets diu que al Consell d’Alcaldes s’informarà que es traurà a licitació la 
recollida selectiva per un any. També comenta que s’hauria de passar la liquidació del servei 
del CAAC de l’any 2015. 
 
El gerent explica que l’any passat es van demanar 10.000€ de subvenció i se’n van donar uns 
7.000€. Enguany encara no ha sortit la convocatòria.  
Es comenta si al fer la liquidació als ajuntaments s’ha de fer tenint en compte la subvenció o 
no. El pagament dels ajuntaments podria ser en dos cops: el primer sense tenir-la en compte i 
el segon tenint-la en compte. 
 
El Sr. Francesc Torres pregunta quan es paga a l’Ajuntament d’Alcanó. 
El gerent diu que en dos vegades. 
 
Ordenança del preu públic de menjador i modificació de crèdit 
 
La interventora comenta que ha elaborat l’ordenança del preu públic de menjador; potser que 
finalment aquest preu l’hagi de cobrar el Consell Comarcal. A continuació explica la modificació 
de crèdit ja que la primera que va presentar era una subvenció finalista ; ara es baixen partides 
per dues subvencions que es vol atorgar i per les retribucions que no estàven pressupostades. 
 
Transport 
 
El Sr. David Masot comenta que els preus que han marcat des de l’observatori de costos són el 
doble de cars que els preus que teniem fins ara. S’ha demanat hora a la Conselleria. Per 
exemple el lot de la linia d’Alcoletge passa de 300€/dia a 580€/dia. Es comenta que es volen 
posar altres criteris d’adjudicació. 
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El gerent diu que es vol valorar el següent: disposar d’una borsa de quilòmetres, augmentar el 
rati  d’antiguitat dels vehicles, tenir cotxeres al voltant de Lleida i ofertar vehicles amb més 
capacitat per poder traslladar alumnes de batxillerat. 
 
Pel que fa als costos la presidenta diu que no és obligatori seguir l’estudi de l’observatori. El Sr. 
David Masot diu que es podria incrementar els preus un 10% o 15% de forma justificada. 
 
Borses de treball. 
 
La presidenta explica que el divendres va acabar el termini per presentar-se a la convocatòria 
de selecció d’un/a administratiu/a, un /a enginyer/a agrari/a i a la borsa de treball dels TS. 
S’han presentat  68 persones a la selecció d’administratius, 37 a la d’enginyers i 46 a la borsa 
de TS. 
 
Es comenta qui ha de formar part dels òrgans de selecció, encara que es deixa pendent de 
concretar. 
 
Per l’òrgan de selecció dels enginyers agraris, hi haurà un representant del Col·legi d’Enginyers 
Agrícoles, el Sr. J. P. i també podria ser vocal la Sra. M. V.; de secretària actuaria la de Consell 
Comarcal o per delegació el Sr. L. D. 
 
A l’òrgan de selecció del lloc de treball d’administratiu un representant de l’escola  
d’administració pública, el Sr. E. R.i la Sra. I. S.  
 
La secretària comenta que els vocals de l’òrgan de selecció han de tenir la mateixa o superior 
titulació que la que es requereix pel lloc de treball que s’està seleccionat. També es comenta si 
els vocals han de ser fucnionaris o laborals. 
 
   
A la de la borsa de TS, com a presidenta de l’òrgan de selecció hi estaria la Cap de serveis 
socials i ja s’acabaran de determinar els altres membres. 
 
El Sr. Joan Busquets diu que qui tingui la responsabilitat dels serveis tècnics hauria de saber 
en que està treballant aquesta àrea. 
 
Temes de turisme 
 
El Sr. Jordi Janés explica que els han presentat un treball d’investigació que vincula les dones i 
l’oli, que abastaria el segrià sec, cinc pobles del ‘Urgell i la comarca de les Garrigues. Es vol fer 
un llibre i una exposició itinerant. Les  promotores han presentat el projecte a l’IEI i demanen 
suport al Consell Comarcal. 
 
S’acorda que passat el ple s’estudiarà lligar aquest projecte amb la ruta de l’oli. 
 
A continuació el Sr. Jordi Janés explica el projecte que s’ha presentat a la Diputació per la 
sol·lcitud de subvenció. Inclou els olis de terrer. Es comenta que els paquets turísitcs no van  
tenir èxit perquè no se’n va fer difussió.. 
 
El Sr. Josep A. Romia comenta perquè en la ruta de l’oli solament participen les cooperatives; 
també s’hauria de fer partíceps als empresaris privats.  
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La presidenta comenta que amb la participació de les cooperatives ja s’acaba la ruta de l’oli. 
 
Es conclou que es tornarà a mirar. 
 
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 


