ACTA DE LA SESSIÓ CONSELL DE PRESIDÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL
SEGRIÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 19/2018
Caràcter: ordinari
Data: 22 d’octubre de 2018
Horari: de les 13.00 h a les 14.00 h
Lloc: Despatx presidència
Hi assisteixen:
Presidenta:
Conseller/a:

Mª José Invernón Mòdol
David Masot Florensa
Isidre Mesalles Mayora
Rosa Mª Caselles Mir
Jaume Revés Esteve
Jaume Canelles Arqué
Francesc Torres Arnó

També hi assisteix:
Joan Busquets , conseller comarcal
Sergi Fo Pifarré, gerent del Consell Comarcal
Cèlia Argilés Andrés, interventora
Carme Vallés Fort, secretària
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORDRE DEL DIA
Aprovació de l’acta anterior si s’escau.
CAAC. Estat de comptes actual.
Implantació nou rellotge horari.
Continuïtat programa del Poble Gitano a Alfarràs.
Anàlisi de la petició d’un treballador relatiu a la jubilació parcial anticipada.
Altres
Precs i Preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 26 de setembre de 2018.
Es sotmet a aprovació l’acta corresponent a la sessió celebrada el 26 de setembre que ha estat
lliurada juntament amb la convocatòria. S’aprova per unanimitat dels assistents.
2. CAAC. Estat de comptes anual
El Gerent informa de l’estat de comptes anual, explicant que l’evolució de les despeses és
correcta ja que dels 108.970 € inicialment pressupostats, al mes de setembre les despeses totals
ascendien a 77.742,99 €, segons dades facilitades per la Intervenció.
La Interventora exposa la necessitat de licitar els subministraments d’aliments així com el servei
de manteniment de la depuradora, donat que després de més d’un any de gestió directa per part
del Consell, queda clar que són serveis que es reiteren en el temps.
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El Gerent exposa que a 15 d’octubre hi ha 50 animals al centre que es poden atendre
correctament amb els tres treballadors i el suport del peó del que el Consell disposa, si bé
adverteix que en cas que aquest nombre d’animals s’incrementi potser s’haurà de fer un nou
replantejament,
3. Implantació nou rellotge horari.
El Gerent informa que s’ha implantat el nou sistema de control horari del personal. Es van fer
dues sessions informatives. Des de l’1 d’octubre s’ha de fitxar a l’hora d’esmorzar, o quan es
surt del Consell per fer gestions a altres administracions, o derivades del lloc de treball. Cal
anar polint les diferents casuístiques, com els horaris específics del personal de serveis tècnics
o serveis socials.
Explica que amb aquest nou programa es poden sol·licitar els permisos, llicències i vacances a
través del qual s’autoritzen.
4. Continuïtat programa del Poble Gitano a Alfarràs.
La Sra. Rosa Caselles informa que el Ple de l’Ajuntament d’Alfarràs no va aprovar el conveni
relatiu al desenvolupament del programa adreçat al Poble Gitano d’Alfarràs. Per aquest motiu,
amb data 31 d’octubre de 2018 es deixarà sense efecte el nomenament de la funcionària
interina que estava adscrita a aquest programa.
5. Anàlisi de la petició d’un treballador relatiu a la jubilació parcial anticipada.
S’exposa la petició d’un treballador que ha plantejat si seria possible accedir a la jubilació
parcial anticipada amb una reducció del 75%, el que comportaria la contractació d’una persona
en situació d’atur amb un contracte de relleu amb caràcter indefinit.
S’acorda debatre novament aquesta qüestió a la propera sessió del Consell de Presidència, i
es demana a Secretaria i Intervenció un càlcul el més aproximat possible, de la retribució que
correspondria al nou treballador i al treballador pre jubilat, així com les despeses de seguretat
social i les possibles bonificacions de les que es podria beneficiar el Consell, en cas que així
sigui.
6. Altres
No es plantegen altres assumptes.
7. 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.
Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
C Carmen
Carmen CPISR-1
Valles Fort
2018.11.26
Valles Fort Fecha:
15:50:12 +01'00'

Vist i Plau
La presidenta
digitalmente
CPISR-1 C Maria Firmado
por CPISR-1 C Maria José
José Invernón Invernón Mòdol
Fecha: 2018.11.27
Mòdol
21:22:36 +01'00'

Ma José Invernón Mòdol
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