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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL COMARCAL  DEL SEGRIÀ 
 
Data: 8 de juliol de 2015 
Horari: de les dotze a la una del migdia 
Lloc: sala de plens del Consell Comarcal del Segrià 
 
Es reuneixen els següents consellers/eres proclamats per la junta Electoral Provincial 
de Lleida en sessió feta el 22 de juny de 2015 d’acord amb els resultats de les 
eleccions municipals de 24 de maig de 2015. 
 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
 
Joan Busquets Saz 
Jaume Canelles  Arqué 
Hilari Guiu Sentis 
Ma José Invernón Mòdol 
David Masot Florensa 
Josep Ma Sanjuan Cornadó 
Isidre Mesalles Mayora 
Jordi Janés Girós 
Miquel carles Català Visa 
Josep Antoni Romia Pujol 
Jaume Revés Esteve 
Immaculada Roca Vidal 
Jordi Ricard Ferrer Riverola 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL 
 
Josep Ma Masich Polo 
Neus Ramonet Sucarrat 
Ferran Accenci Torres 
Sebastià Ricart Florensa 
Josep Lluís Huguet Beà 
Antoni Bosch Carabante 
 
CANDIDATURA DE PROGRÉS 
 
Kleber Esteve Ramells 
Dante Pérez Berenguer 
Gerard Peiró Bell-lloch 
Rosa Ma Caselles Mir 
Llorenç Domingo Fagundez 
 
CIUTADANS/CIUDADANOS 
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Cristina Latorre López 
José Ma Córdoba Alós  
 
PARTITT POPULAR 
 
Jaume Izcara Cami 
Carlos Nicolas Arfelis 
 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR  POBLE ACTIU 
 
Xavier Cuberes Peretó 
 
AGRUPACIÓ D’ELECTORS EL COMÚ DE LLEIDA 
 
Sergio Talamonte Sánchez 
 
INCIATIVA PER CATALUNYA VERDS ESQUERRA UNIDA ALTERNATIVA I 
ALTERNATIVA ENTESA 
 
Pere Expósito Gilart 
 
No assisteixen: 
 
Mario Urrea Marsal   ERC-AM  
Sebastià Ribes Aymamí CANDIDATURA DE PROGRÉS 
  
 
La secretària llegeix els apartats 1 i 2 de l’article 22 del decret 4/2003 de 4 de 
novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya : 
 
“22.1 el consell comarcal es constitueix en sessió pública a la capital de la comarca el 
primer dia hàbil després de transcorreguts quinze dies naturals a comptar de l’endemà 
de l’acte de proclamació dels membres electes. La sessió constitutiva, reunida per a 
elegir el president entre els membres que la composen,  és presidida per una mesa 
d’edat, integrada pel conseller de més edat i pel de menys edat presents a l’acte, i hi 
actua com a secretari el de la corporació comarcal.  
 
22.2. Per ser elegit president, el candidat ha d’obtenir la majoria absoluta en la primera 
votació, o la simple en la segona. En cas d’empat, es procedeix a una tercera votació, i 
si en aquesta es produeix novament empat és elegit el candidat de la llista amb més 
consellers. Si les llistes tenen el mateix nombre de consellers, és elegit el candidat de 
la llista amb un nombre més gran de regidors a la comarca. 
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D’acord amb les previsions legals es constitueix la Mesa d’Edat amb la composició 
següent: 
 
President: Sr. Sebastià Ricart Florensa, conseller electe de més edat 
Vocal:  Sr. Dante Pérez Berenguer,  conseller electe de menys edat.  
<Secretària: Lídia Carbonell Figuerola, secretària general del Consell Comarcal del 
Segrià 
 
Es procedeix a la presa de possessió del càrrec de conseller/a . El president de la 
Mesa d’Edat  llegeix la fórmula de promesa o jurament del càrrec establerta al Reial 
decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de conseller/era amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com 
a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut com a norma bàsica de Catalunya”. 
 
La Secretària sol·licita per ordre alfabètic la resposta individualitzada dels 
consellers/eres proclamats.  
 
Els consellers/eres  Jordi Ricart Ferrer Riverola, Jaume Izcara Cami, i Carlos Nicolas 
Arfelis  contesten: SI JURO.  
 
Els conselleres/eres Jaume Canelles Arqué,  Rosa Ma Caselles Mir, Miquel Carles 
Català Visa, José Maria Córdoba Alós, Llorenç Domingo Fagundez, Kleber Esteve 
Ramells, Ma José Invernón Mòdol, Cristina Latorre López, Isidre Mesalles Mayora, 
Gerard Peiró Bell-lloch, Immaculada Roca Vidal, Josep Ma Sanjuan Cornadó, Dante 
Pérez Berenguer  contesten: SI PROMETO. 
 
Els consellers/eres Ferran Accensi Torres, Antoni Bosch Carabante, Joan Busquets 
Saz, Xavier Cuberes Peretó, Pere Expósto Gilart, Hilariu Guiu Sentis, Josep Lluis 
Huguet Beà, Jordi Janés Girós, Josep Maria Masich Polo, David Masot Florensa, Neus 
Ramonet Sucarrat , Jaume Revés Esteve, Josep Antoni Romia Pujol, Sergio 
Talamonte Sánchez   i Sebastià Ricart Florensa  contesten : SI PROMETO PER 
IMPERATIU LEGAL. 
      
 
Tot seguit  el president de la Mesa d’Edat declara formalment CONSTITUÏT EL 
CONSELL COMARCAL. 
 
A continuació el president de la Mesa d’edat diu que es procedirà a l’elecció del 
president del Consell Comarcal del Segrià. Explica que la votació s’efectuarà 
mitjançant papereta en la qual els consellers/eres hauran d’escriure el nom del 
candidat/a i explica que si hi ha una papereta sense nom o un sobre sense papereta 
serà vot en blanc i serà nul si el nom no es pot llegir o no correspon al nom dels 
consellers. 
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El vocal de la Mesa d’edat crida per ordre alfabètic als consellers/eres perquè dipositin 
el sobre a l ‘urna preparada a l’efecte. 
  
Acabada la votació es procedeix a l’escrutini dels vots dipositats .Verificat el recompte 
dels vots dóna el resultat següent: 
 
Sra . Ma José Invernón  Mòdol  18 vots 
Sra .Neus Ramonet Sucarrat  6 vots  
Vots en blanc  5 vots 
Abstencions 2       
 
En virtut d’aquests resultats i atès que la Sra. Ma José Invernón Mòdol ha obtingut 18 
vots que representen un més de la majoria absoluta dels 33 membres que de dret 
composen el Consell Comarcal i de conformitat amb l’article 22.2 es proclamada 
presidenta del Consell Comarcal del Segrià. 
 
A continuació el president de la Mesa llegeix la fórmula de  promesa o jurament del 
càrrec establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
i 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honro complir fidelment les obligacions 
del càrrec de president amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut com a norma bàsica de Catalunya”. 
 
La Sra. Ma José Invernón Mòdol contesta: SI HO PROMETO 
 
La presidenta dóna les gràcies i ofereix  la paraula als diferents grups.  
 
El Sr. Pere Expósito Gilart , representant d’ICV diu el següent: 
 
Comença una nova etapa amb presidenta i consellers nous; el vot ha estat d’abstenció 
com a senyal de confiança a la presidenta i demano que s’esmeri en millorar en el que 
es pugui les diferents àrees en les que el Consell Comarcal té competències. 
 
El Sr. Sergio Talamonte Sánchez representant de El Comú de Lleida diu: 
 
Nosaltres  també hem fet un vot d’abstenció,  de confiança amb la presidenta nova en 
el sentit de que esperem treballar conjuntament per la comarca i que la legislatura que 
comença sigui productiu,  hi ha molta feina a fer.  
 
El Sr. Xavier Cuberes Peretó representant de la CUP diu el següent: 
 
Començo felicitant  i expressant els millors desitjos a la presidenta del Consell 
Comarcal del Segrià, Sra Ma José Invernón i fent-li saber que,  tot i el nostre vot en 
blanc,  en la CUP trobarà recolzament per totes aquelles accions que es duguin a 
terme amb l’objectiu de millorar el dia a dia de la població de la comarca;  esperem 
coincidir prioritzant les línees d’actuació que refermin els drets socials bàsics com són  
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ensenyament i la prestació de serveis socials, així com apropar la pròpia institució del 
Consell Comarcal a la gent i als seus requeriments;  per més que la funció bàsica del 
Consell Comarcal sigui la de gestionar recursos i aprofundir en la mancomunitat de 
serveis no podem obviar que estem en un procés de transformació nacional cabdal i 
com a representants públics no ens podem permetre d’esquivar aquest tema. El 
compromís de la CUP passa per treballar a a tots els nivells en aconseguir el dret a 
decidir sobre el futur col·lectiu de tots els catalans i catalanes, en sumar esforços per 
aconseguir un sistema social just i potenciar noves formes de fer política des de 
paràmetres d’ètica transparència i participació popular. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Izcara Cami en representació del PP diu el següent: 
 
Moltes felicitats senyora presidenta. Consellers i Conselleres permeteu-me que 
m’adreci a vostès per manifestar-vos la il·lusió  que em suposa tornar a estar aquí 
present com a conseller comarcal del PP, compartint amb tots vostès,  els presents,  
les tasques que aquest càrrec comporta. Lla passada legislatura vaig poder estar 
present en aquest mateix Consell durant uns mesos abans de ser nomenat diputat 
provincial,  càrrec que vaig ostentar  fins el dia d’ahir. Només vull dir-los que,  com 
sempre,  intentaré complir amb les meves funcions des de la responsabilitat i voluntat 
de servei cap al nostre territori; treballant conjuntament amb tots vostès. Espero poder 
ajudar amb la meva feina a que el Consell Comarcal del Segrià  continuï representant  
i defensant els interessos de la nostra  comarca;  els dono a tots els presents les 
gràcies i els ofereixo la meva col·laboració conjuntament amb el conseller del PP , Sr. 
Carlos Nicolás, per treballar plegats. Moltes gràcies senyora  presidenta,  moltes 
gràcies senyores conselleres i senyors consellers. 
 
La Sra. Cristina Latorre López representant de C’S diu el següent: 
 
Senyors i senyores consellers i conselleres: 
 
Ciutadans està avui molt content per poder ser  aquí,  formant part del Consell 
Comarcal del Segrià; un dels nostres objectius és poder tenir l’oportunitat de treballar 
per tots els pobles de la comarca ajudant i garantint el bon ús dels recursos públics. 
Així mateix dedicarem tots els nostres esforços a que el treball sigui profitós per tota la 
comarca del Segrià, pels seus ajuntaments i per descomptat pels ciutadans. Creiem 
que en aquesta nova etapa hi ha d’haver un consens de tots els grups aquí 
representats  i entre tots lluitar per aconseguir el que sigui millor i més profitós per al 
ciutadà. El Consell Comarcal no pot ser un organisme que digui als ajuntaments el que 
poden i el que no poden fer. El Consell Comarcal ha de treballar mancomunant els 
esforços de totes les forces polítiques per poder tira endavant i compartir nous i millors 
projectes i serveis i impulsar el treball en xarxa des del Consell i fins a cada un dels 
ajuntaments. I ser sabedors en tot moment de les necessitats de la nostra comarca, 
del seus municipis i dels seus ciutadans per poder  actuar amb força davant de les 
administracions,  siguin les que siguin, que són les que tenen els recursos per poder 
millorar la nostra qualitat de vida. Estem convençuts que la millor manera és el  treball 
colze a colze per tirar endavant aquest nou projecte siguem del color que siguem i 
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tinguem les idees que tinguem perquè aquí només hi ha un interès comú que és el 
ciutadà. Moltes gracies. 
 
La Sra. Rosa Ma Caselles Mir  representant de Candidatura de Progrés diu el següent: 
 
Bon dia a tots i moltes felicitats presidenta, consellers i conselleres només dir que 
estem a la vostra disposició i també tots els regidors de Candidatura de Progrés que 
volem donar tot el suport que calgui i tirar les tasques del Consell Comarcal  endavant.  
  
La Sra. Neus Ramonet representant d’ERC diu el següent: 
 
Felicitats, presidenta i també des del grup d’ERC, la felicitació més sincera. Volem 
justificar el nostre vot per dos motius; ahir quan ens vam reunir per veure les 
propostes, vam decidir  no per dos motius: un motiu nacional doncs pensem que en 
aquests moments els garants del procés, d’aquí al Consell Comarcal, és probablement 
ERC i en aquest sentit per això ens hem presentat i el segon motiu és que quan fa 
quatre anys, aquí al Consell hi havia un forat de més de 500.000 euros, si no recordo 
malament i després de  moltes penúries aquest darrers quatre anys, s’ha aconseguit 
un superàvit. Això vol dir,  jo que portava l’àrea de serveis socials, que per tirar 
endavant qualsevol tipus de projecte, havíem de sumar euro per euro per tirar-lo  
endavant; això ha permès que ara el Consell tingui una altra cara i no volem tornar a 
passar pel mateix; per tant són dos els  motius pel quals nosaltres ahir vam decidir que 
ens presentàvem com a grup . Dit això expresso el nostre recolzament per tot allò que 
es vulgui endegar i que tingui una vessant social i una vessant nacional i amb tot el 
que sigui necessari en aquest sentit ens tindreu al costat. Gracies. 
 
La presidenta diu el següent: 
 
Seré la presidenta de totes i tots;  ser la primera dona al capdavant d’aquesta institució 
i és un repte que assumeixo amb tota la responsabilitat i orgull. 
I espero estar a l’alçada. Compto amb tots i totes. 
Perquè som aquí per fer poble, per fer comarca, per fer país. 
I jo em comprometo a escoltar i dialogar amb tothom,  a treballar amb consens, sense 
perjudicis per la millora del benestar de les persones. 
La nostra comarca enceta avui una nova legislatura que serà, sens dubte, la més 
important i transcendental de la nostra història. 
Les segrianenques i els segrianencs, així com el conjunt de catalanes i catalans, 
decidirem els nostre futur col·lectiu el pròxim mes de setembre i encetarem el camí  
cap a la sobirania del nostre país. 
I el paper del Consell Comarcal serà el de garantir que aquest futur sigui pròsper als 
nostres municipis. 
Hem de seguir progressant sense deixar ningú enrere,establint les bases per a la 
cohesió i la justícia social. 
I ho farem seguint la línia marcada per l’anterior equip de govern amb l’objectiu 
d’assolir l’excel·lència en els serveis que presta aquest Consell com correspon a una 
comarca com la nostra. 
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En aquest sentit vull aprofitar aquest moment per agrair la feina feta al meu 
predecessor en la presidència, en Pau Cabré. 
Gràcies Pau per la teva dedicació al teu poble, Alpicat, i a la comarca del Segrià durant 
tots  aquests anys. 
I gràcies, també, per haver confiat en mi per ocupar un lloc al teu equip de govern 
aquests últims quatre anys en els quals he aprés del millor mestre que podia tenir en la 
política. En la política de veritat, la de trinxera, la de pedra picada com sempre diu ell, i 
la de la proximitat a les veïnes i als veïns. 
Aquesta vocació de servei als demés és innata. Ser alcaldessa o regidora, ho sabem 
totes i tots els que estem aquí-i els que s’estrenen en aquest mandat ho aprendran 
ràpid- és  gairebé un estat civil. 
 
Estem pendents del nostre poble les 24 hores del dia. Perquè ens l’estimem i volem 
millorar-lo. El mateix passa quan entrem en aquest Consell Comarcal, que no deixar 
de ser una extensió del nostre ajuntament, una dedicació més que com a regidores i 
regidors, fem al servei de la ciutadania. 
 
Amb tot en aquesta noble tasca no estem sols. No ho estem als nostres ajuntaments i 
tampoc ho estem al Consell Comarcal. Tenim uns col·laboradors inestimables que 
també s’estimen la seva feina a favor de les persones que viuen als pobles del Segrià. 
 
Ara i aquí vull fer palès el meu sincer reconeixement a totes les treballadores i 
treballadors d’aquest Consell Comarcal que dia rere dia s’esforcen perquè tots els 
serveis funcionin a la perfecció i que supleixen amb professionalitat i rigor les 
mancances de recursos que a vegades patim els ens locals. 
 
Sense ells, la nostra feina com a conselleres i consellers no tindria cap sentit. 
Com deia avui s’obre un nou mandat en aquest Consell i serà el mandat de 
l’esperança i de la il·lusió col·lectiva per tirar endavant els nostre pobles i la nostra 
comarca. Som la setena comarca més poblada de Catalunya i la tercera amb més 
superfície. 
 
Seguirem i acabarem projectes ja endegats en el mandat anterior i fixarem nous reptes 
que ens han de servir de full de ruta per a la millora constant de la nostra acció com a 
Consell al territori. 
Noves fites que segur que aniran sorgint en el trajecte que avui emprenem i que totes i 
tos els consellers i conselleres que som aquí intentaren assolir pel bé comú que ens 
uneix: treballar per la comarca, des d’Almatret  fin a Alfarràs  i del Pla de la Font fins a 
Puigverd de Lleida. 
 
I ho farem amb diàleg, amb consens i amb total transparència. 
 
I també amb un criteri fonamental d’austeritat. Començant per la reducció de càrrecs. 
En aquests mandat, per exemple, reduirem sous, hi hauran menys  càrrecs polítics, 
entre altres mesures de contenció que posarem en marxa els pròxims mesos. Haurem 
de fer més amb menys.  Serem molt curosos amb les despeses i la nostra prioritat 
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serà aprofundir en mancomunar serveis i en potenciar les àrees del consell per 
millorar-ne l’eficiència i l’eficàcia. 
 
I acabo com he començat el discurs: 
vull ser la presidenta de totes i tots.  
Hem fet molta feina, però ens en queda molta per fer, des de la nostra comarca. 
I espero, desitjo i confio que serem capaços de construir un futur millor per al Segrià. 
Un futur del qual ens puguem sentir orgullosos i que, d’aquí a quatre anys, tots 
plegats, puguem dir que hem fet avançar la nostra comarca en benestar i qualitat de 
vida. Moltes gràcies.  
 
S’aixeca la sessió de la que redacto aquesta acta 


