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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA 
 
Núm.: 9/2017 
Dia: 2 de maig de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari:  de  les 11:00  a les 12:00 hores 
Lloc: despatx de presidència 
 
Hi assisteixen: 
 
M. José Invernón Mòdol 
Joan Busquets Saz ( s’incorpora  a la reunió al punt. 4) 
Rosa M. Caselles Mir 
Jaume Canelles 
David Masot Florensa 
Francesc Torres Arnó 
Jordi Janés Giró 
 
No assisteix: 
 
Jaume Revés Esteve 
 
També assisteixen: 
 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Sergi Fo Pifarré, gerent 
 
Ordre del dia de la sessió ( s’altera l’ordre del dia) 
 

1. Activació del protocol d’assetjament al consell Comarcal 
 
La presidenta informa que s’ha activat el protocol d’assetjament per una denúncia interna d’una 
funcionària cap a una altra. 
 
El Sr. Jordi Janés pregunta si és la cap. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu que no. Són dues treballadores que estan en plantes diferents del 
Consell Comarcal. 
 
El gerent explica que va sortir una nota de premsa de suport i també es va registrar com 
entrada al Consell Comarcal, posava membres de l’Equip de serveis socials. 
 
La Sra. Rosa M. Caselles diu  que no es va enviar per e-mail i si es dona suport s’ha de saber.  
 
El gerent explica que s’activarà el protocol d’assetjament. Recorda que s’ha d’actualitzar 
perquè actualment està prorrogat. S’ha de nomenar un grup de referència i proposa que estigui 
format per la Cap de serveis socials, Sra. M. C., la representant sindical dels funcionaris Sra. M. 
O. i ell com a gerent que farà d’instructor.  
 

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
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S’aprova per unanimitat l’acta de la passada reunió del 25 d’abril de 2017 
 

3. Informe de la licitació del CRS 
 
La presidenta informa que es va reunir als consellers/eres per informar-los de la licitació del 
CRS. Es va donar compte de les ofertes presentades, de la valoració del sobre 2 ( tècnic) i de 
la valoració del sobre econòmic. 
 

4. Conveni  amb l’IMO 
 
El gerent informa que el proper 14.05.2017 finalitzen els contractes de les persones que 
treballen al Consell Comarcal en el marc del programa de garantia juvenil. D’aquesta n’hi ha  
que compleixen els requisits i es podrien contractar mitjançant col·laboració amb l’IMO. 
 
Es comenta si les retribucions a percebre són les que fixa l’ordre, és a dir el salari mínim 
interprofessional (SMI) o bé s’han de retribuït segons conveni del personal del Consell 
Comarcal.  
 
S’acorda que intervenció informi sobre els costos de la contractació d’aquestes persones (3) 
com auxiliar administratius durant sis mesos.  
 
La Sra,. Rosa M. Caselles diu que s’ha assabentat que l’IMO té un servei de xerrades i que cal 
preguntar si el Consell Comarcal s’hi pot acollir. 
 
El Sr. Jordi Janés demana que si és possible es contracti alguna persona a mitja jornada per 
tramitar els temes de consum.  
A continuació informa que l’ajuntament de Lleida s’està posant al corrent de pagament., i que 
properament el Consell Comarcal ingressarà el fons de cooperació del 2016.  

 
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 


