ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3/2019
Ajuntament en Ple de Llavorsí
Acta de la sessió extraordinària de 30 d’abril de 2019
Horari: de 19 a 19:20 hores.
Lloc: Sala d’actes de l’edifici de l’Ajuntament.
Hi assisteixen: Josep Vidal Bringué, alcalde, Jordi Fillet Carrera, Marc Barrufet
Grau, Sara Suils Frade, Anna Panisello Mas i Margarita Hernán Arregui, regidors/es
Excusa la seva absència: Joan Ordi Gomà, regidor.
Jordi Viñas Barceló, secretari.

1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Seguidament es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, de 2 d’abril de 2019,
que ja s'havia tramès als regidors/es juntament amb la convocatòria, que s’aprova per
unanimitat.

2n. PREVISIÓ DE CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS
TREBALLS D’ESTIU I CONTRACTACIÓ DEL BAR DE LES PISCINES
SOCORRISTES PISCINES
L’alcalde informa de que dels socorristes de l’any passat, Andrea de Otero ja li ha dit
que aquest estiu no li interessarà i Pau Montané no li pot assegurar encara.
Per unanimitat s’acorda, delegar en l’alcaldia la selecció dels socorristes per a les
piscines municipals aquest proper estiu, entre els dies 21 de juny i 11 de setembre de
2019 anunciant les vacants perquè puguin presentar la seva oferta les persones
interessades que compleixin els requisits necessaris.
També s’acorda sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció tan àmplia com
sigui possible per a les despeses de contractació dels socorristes a la convocatòria
que segurament es publicarà properament.

BAR DE LES PISCINES
També, com l’any passat, es proposa fer un arrendament/concessió gratuït del bar
amb l’obligació de la neteja dels vestidors i de mantenir obert el bar com a mínim
durant l’horari establert.
L’alcalde informa que l’arrendatària de l’any passat, enguany no està interessada.
Després d’una breu deliberació, per unanimitat s’acorda anunciar la disponibilitat
d’aquest arrendament i delegar a l’alcaldia la selecció de l’oferta que cregui més
convenient sempre que es compti amb l’experiència suficient per portar el bar i fer
aquesta funció amb garanties de bon servei als usuaris
FUNCIONAMENT DEL CASAL INFANTIL D’ESTIU
L’alcalde informa que enguany es vol tornar a oferir el servei de casal infantil d’estiu
amb les mateixes tarifes del de l’any passat durant els mesos de juliol i agost donat
que s’ha convertit en un servei necessari per a les famílies treballadores amb nens i
perquè l’ajuntament disposa dels locals adequats. Proposa obrir un període de
preinscripció com el de l’any passat per assegurar que hi haurà un mínim
d’inscripcions.
Informa que no hi ha cap seguretat de que les mateixes monitores de l’any passat
estiguin interessades en repetir enguany.
Per unanimitat s’acorda facultar l’alcalde perquè si es considera que els nens
preinscrits son suficients, anunciï les vacants perquè puguin presentar la seva oferta
les persones interessades que compleixin els requisits necessaris i seleccioni les dues
monitores o monitors que en aquest cas seran necessaris.
CONTRACTACIÓ D’ALTRE PERSONAL TEMPORAL D’ESTIU
L’alcalde també informa que està previst que enguany la Diputació de Lleida torni a
convocar els ajuts per a les despeses de funcionament dels consultoris locals i
recorda que amb aquests despeses es ve incloent les de contractació laboral de dos
zeladors de reforç per a la temporada d’estiu amb jornada parcial de 24 hores
setmanals.
També informa que, en principi, les persones contractades l’any passat per a aquesta
funció, Alba Garrote i Guerau Marqués, que ja coneixen la feina, li han manifestat
que poden repetir aquest any.
Per unanimitat s’acorda repetir aquestes contractacions amb les mateixes condicions
de l’any passat però condicionant-ho a la convocatòria dels ajuts de la Diputació de
Lleida per a aquestes depeses, facultant l’alcalde perquè seleccioni nou personal si
finalment el de l’any passat no està disponible.

3r. SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL DE LES PROPERES
ELECCIONS MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU 26 DE MAIG
DE 2019
Es fa aquest sorteig dels membres de la mesa electoral única de les properes
eleccions generals utilitzant l’aplicació informàtica facilitada a l’efecte per l’Oficina
del Cens Electoral i dóna el següent resultat:
PRESIDENT: DAVID CUQUERELLA ORTEGA
PRESIDENT SUPLENT 1a.: CARLA GARROTE MARINÉ
PRESIDENT SUPLENT 2n.: RAFAEL ABAD JORQUERA
VOCAL 1a.: IBAI CASTILLO SÁNCHEZ
VOCAL 1r. SUPLENT 1r.: JUAN JOSÉ LOBELOS MÉNDEZ
VOCAL 1r. SUPLENT 2n.: JORDI CARRABINA BORDOLL
VOCAL 2a.: ANNA VIDAL SANZ
VOCAL 2a. SUPLENT 1a.: ANDREA DE OTERO BOLUÑA
VOCAL 2a. SUPLENT 2a.: ARACELI EMILIANA CASADO LÓPEZ
D’acord amb el que preveu la normativa vigent, es comunicarà aquest resultat a la
Junta Electoral de Zona de Tremp perquè efectuï els nomenaments i les notificacions
corresponents.

I un cop tractats tots els temes inclosos a l'ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

Jordi Viñas Barceló

Josep Vidal Bringué

