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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSEL L COMARCAL DEL SERGRIÀ  
 
Núm.: 7/2015 
Caràcter: extraordinari  
Data: 29 de juliol de 2015 
Horari: de les deu a les onze del matí 
Lloc: sala de sessions del Consell Comarcal  
 
Hi assisteixen: 
Presidenta Ma José Invernón Módol  
Vicepresident primer David Masot Florensa 
Vicepresident segon Kleber Esteve Ramells 
Vicepresident tercer Jaume Revés Esteve 
Conseller/a Comarcal Joan Busquets Saz 
  Jaume Carles Canelles Arque 
  Miquel Carles Català Visa 
  Jordi Ricard Ferrer Riverola 
  Hilari Guiu Sentís 
  Jordi Janés Giró 
  Isidro Mesalles Mayora 
  Immaculada Roca Vidal 
  Josep Antoni Romia Pujol 
  Josep Maria Sanjuan Cornadó 
  Rosa Ma Caselles Mir 
  Gerard Peiró Bell-lloch 
  Dante Pérez Berenguer 
  Ferran Accenci Torres 
  Antoni Bosch Carabante 
  Josep Lluís Huguet Beà 
  Josep Maria Masich Polo 
  Neus Ramonet Sucarrat 
  Sebastià Ricart Florensa 
  José Córdoba Alós 
  Cristina Latorre López 
  Jaume Gregori Izcara Cami 
  Carlos Nicolàs Arfelis 
  Sergio Talamonte Sánchez   
  Pere Agustí Expósito Gilart 
 
Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Joel Olives Elcacho, tresorer 
Cristian Cimadevilla Magri, interventor 
 
 
No assisteixen: 
Llorenç Domingo Fagúndez 
Xavier Cuberes Peretó 
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La presidenta dóna la benvinguda als assistents a la sessió i excusa l’assistència dels  consellers  
Srs. Llorenç Domingo Fagúndez i Xavier Cuberes Peretó. 
 
Ordre del dia  
 
1. Presa de possessió de consellers electes 
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions, horari  i funcionament del ple de la Corporació 
3. Proposta de creació de la Junta de Portaveus, règim de funcionament i sessions 
4. Donar compte del decret de presidència de nomenament de vicepresidents  
5. Donar compte del decret de presidència de nomenament dels membres del Consell de 

Presidència  
6. Donar compte del decret de presidència d’establiment del règim de sessions i horari del 

Consell de presidència 
7. Creació dels grups polítics comarcals, adscripció de membres i prendre coneixement dels 

designats portaveus 
8. Creació de les comissions informatives de caràcter permanent, règim de funcionament i 

coneixement dels membres adscrits 
9. Proposta d’aprovació de règim de sessions i horaris del Consell d’Alcaldes/esses, donar 

compte del decret de presidència de delegació específica de la presidència del Consell 
d’Alcaldes/esses 

10. Prendre coneixement dels membres que formaran part de la Comissió Especial de Comptes 
11. Establiment del règim de retribucions i assistències dels membres electes del Consell 

Comarcal 
12. Nomenament dels membres que han de formar part dels ens dels quals forma part el Consell 

Comarcal 
13. Proposta de delegació en la presidència de l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la 

provisió del lloc de treball de gerència 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Presa de possessió de consellers electes 
 
Complint el procediment legalment establert, la presidenta pregunta al Sr. Sebastià Ribes 
Aymamí, conseller electe proclamat per  resolució de la Junta Electoral provincial de Lleida del 22 
de juny de 2015, 
 
“JURA O PROMET, PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE CONSELLER COMARCAL DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA” 
 
El Sr. Sebastià Ribes Aymamí contesta: Si ho prometo 
 
Complint el procediment legalment establert, la presidenta pregunta al Sr. Mario Urrea Marsal, 
conseller electe proclamat per  resolució de la Junta Electoral provincial de Lleida del 22 de juny 
de 2015, 
 
“JURA O PROMET, PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE CONSELLER COMARCAL DEL CONSELL COMARCAL DEL 
SEGRIÀ AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA” 
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El Sr. Mario Urrea Marsal contesta: Si ho prometo 
 
A la pregunta de la presidenta manifesten verbalment el Sr. Sebastià Ribes Aymamí que 
s’incorpora  al grup polític de Candidatura de Progrés i el Sr. Mario Urrea Marsal al grup polític 
d’ERC-AM 
 
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions, hora ri i funcionament del ple de la Corporació 
 
Constituït el Consell Comarcal en sessió pública el dia 8 de juliol de 2015 és  necessari establir la 
periodicitat  de les sessions ordinàries del Ple. 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat 
 
Primer. Establir que les sessions ordinàries del Ple del Consell Comarcal es faran els divendres de 
la primera setmana dels mesos senars a les 10:00 hores.  
 
Segon. Establir que la convocatòria de les sessions es trametrà amb tres dies hàbils d’antelació 
per e-mail assignat als consellers/es  comarcals a través de l’E-NOTUM, considerant- se 
efectuada la notificació des de la posada a disposició de l’interessat/da.  
 
Tercer. Ratificar les normes de funcionament referents a la convocatòria, ordre del dia i règim de 
les sessions establertes als Capítols II i III del Reglament orgànic comarcal.  
 
Quart. Comunicar aquest acord als consellers/eres comarcals per al seu coneixement i efectes. 
 
3. Proposta de creació de la Junta de Portaveus, rè gim de funcionament i sessions 
 
L’article 12 del TRLOC estableix que són òrgans del Consell Comarcal: el ple, la presidència, la 
vicepresidència, el consell d’alcaldes, la comissió especial de comptes i la gerència. L’apartat 3 de 
l’esmentat article estableix que es pot complementar aquesta organització bàsica en els termes de 
la legislació de règim local mitjançant acord de ple o mitjançant el reglament orgànic comarcal 
corresponent. 
Atès que en el reglament orgànic  comarcal es preveu la junta de portaveus sense establir-ne les 
funcions ni el funcionament, 
  
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Establir que la Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari el primer dilluns abans 
de la sessió plenària a les 10:00 hores, a efectes deliberatius i de consulta dels assumptes de 
l’ordre del dia de les sessions plenàries.    
 
Segon. Establir que la Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari cada primer dijous de 
mes parell a les 10:00 hores. Aquesta reunió tindrà caràcter informatiu.    
  
Tercer. Establir que la convocatòria de la Junta de Portaveus  es trametrà amb tres dies hàbils 
d’antelació per e-mail assignat als/a les consellers/es comarcals a través de l’E-NOTUM, 
considerant- se efectuada la notificació des de la posada a disposició de l’interessat/da.  
 
4. Donar compte del decret de presidència de nomena ment de vicepresidents  
 
De conformitat amb el que disposen els articles 129 i 130 del Reglament orgànic comarcal es 
dóna coneixement del Decret de presidència núm. 275/2015, de 14 de juliol, que literalment diu: 
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Constituït el Consell Comarcal en sessió pública el passat 8  de juliol del 2015  i en ús de les 
atribucions que em confereix l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 
aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i l’article 129 del reglament 
orgànic comarcal, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Nomenar vicepresidents  als consellers següents: 
 
Vicepresident primer: Sr. David Masot Florensa 
Vicepresident segon: Sr. Kleber Esteve Ramells 
 
Segon. Als vicepresidents els correspon substituir en la totalitat de les seves funcions a la 
Presidència per ordre del seu nomenament en cas de vacant, absència o impediment que 
impossibiliti a la presidència l’exercici de les seves funcions.  
 
Tercer. Comunicar  aquesta resolució als interessats així com ordenar la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida.  
 
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que tingui lloc per al seu 
coneixement. 
 
La presidenta dóna compte del decret de presidència núm. 300/2015 dictat en data d’avui sobre 
nomenament de vicepresident tercer que literalment diu: 
 
“Constituït el Consell Comarcal en sessió pública el passat 8  de juliol del 2015  i en ús de les 
atribucions que em confereix l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que 
aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i l’article 129 del reglament 
orgànic comarcal, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Nomenar vicepresident tercer el Sr. Jaume Revés Esteve 
 
Segon. Als vicepresidents els correspon substituir en la totalitat de les seves funcions a la 
Presidència per ordre del seu nomenament en cas de vacant, absència o impediment que 
impossibiliti a la presidència l’exercici de les seves funcions.  
 
Tercer. Comunicar  aquesta resolució a l’interessat així com ordenar la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida.  
 
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que tingui lloc per al seu 
coneixement.” 
 
5. Donar compte del decret de presidència de nomena ment dels membres del Consell de 
Presidència  
 
Es dóna compte del decret de presidència núm. 289/2015, de 21 de juliol, de nomenament dels 
membres del Consell de presidència que literalment diu:  
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Atès el que  disposa l’article 23.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 
local, 41.3 i 52.2 del Reial Decret 2568/1986 del 28 de novembre  pel qual s’aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 122 del reglament orgànic comarcal correspon a la 
presidència nomenar mitjançant decret els membres del Consell de presidència, 
 
És pel qual que, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Establir que formaran part del Consell de Presidència els següents consellers: 
 
Sr. David Masot Florensa, vicepresident primer 
Sr. Kleber Esteve Ramells, vicepresident segon 
Sr. Joan Busquets Saz, coordinador àrees  
Sr. Jordi Janés Girós, àrea de règim interior, hisenda i economia 
 
Segon. Les funcions del Consell de Presidència seran les establertes a l’article 121 del reglament 
orgànic comarcal.  
 
Tercer. Comunicar  aquest decret als consellers afectats i publicar-lo al BOP de Lleida i a l’ E-
TAULER comarcal. 
  
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que tingui lloc per al seu 
coneixement. 
 
6. Donar compte del decret de presidència d’establi ment del règim de sessions i horari del 
Consell de presidència 
 
Es dóna compte del decret de presidència núm. 290/2015, de 21 de juliol,  que literalment diu:  
 
Atès que el reglament orgànic  comarcal no preveu la periodicitat de les sessions ordinàries del 
Consell de Presidència  i que d’acord amb el que disposa  l’article 112 del Reial Decret 2568/1986 
del 28 de novembre  pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, en aquest supòsit cal que es fixi el dia i l’hora de celebració mitjançant decret de 
presidència, 
  
RESOLC: 
 
Primer. Establir que el Consell de Presidència  es reunirà quinzenalment els dilluns a les 16:00 
hores.    
 
Segon. Establir que la convocatòria del Consell de Presidència es trametrà per e-mail assignat als 
consellers  comarcals a través de l’E-NOTUM. 
 
Tercer. Tercer. Comunicar  aquest decret als consellers afectats i publicar-lo al BOP de Lleida i a l’ 
E-TAULER comarcal. 
 
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que tingui lloc per al seu 
coneixement. 
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7. Creació dels grups polítics comarcals, adscripci ó de membres i prendre coneixement 
dels designats portaveus 
 
La presidenta esmena verbalment la proposta que  es sotmet a votació en el sentit que el grup 
polític comarcal de CiU estarà integrat per 13 consellers enlloc de 10. Es suprimeix l’apartat segon 
de la proposta ( prendre coneixement de la situació de no adscrits de tres consellers) 
 
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix que 
els membres de les corporacions locals als efectes de la seva actuació corporativa es 
constitueixen en grups polítics.  
 
De conformitat amb l’article 75.3 de la Llei 7/1985 del 2 d’abril aquells consellers que no s’integrin 
en el grup polític que constitueix la formació electoral per la qual foren elegits o abandonin el grup 
de procedència, tindran la consideració de consellers no adscrits.  
 
De conformitat amb els articles 23 a 25 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre que aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals els grups polítics es 
constitueixen mitjançant escrit dirigit al president i subscrit per tots els seus integrants. En el 
mateix escrit de constitució s’ha de fer constar la designació del portaveu del grup.  
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per  unanimitat: 
 
Primer. Aprovar la creació dels grups polítics comarcals següents, així com donar-se per 
assabentats dels designats portaveus. 
 

Grup polític comarcal de CiU, constituït per 13 consellers/eres. Conseller designat portaveu: 
Josep Antoni Romia Pujol 

 
Grup polític comarcal d’ERC-AM, constituït per 7 consellers/eres. Consellera designada 
portaveu: Neus Ramonet Sucarrat 
 
Grup polític comarcal de Candidatura de Progrés, constituït per 6 consellers/eres. Consellera  
designada portaveu: Rosa Maria Caselles Mir 
 
Grup polític comarcal de Ciutadans/Ciudadanos, constituït per 2 consellers/eres. Consellera 
designada portaveu: Cristina Latorre López  
 
Grup polític comarcal del PP,  constituït per 2 consellers. Conseller designat portaveu: Jaume 
Gregori Izcara Camí 
 
Grup polític comarcal de la CUP, constituït per 1 conseller. Conseller designat portaveu: Xavier 
Cuberes Peretó. 
 
Grup polític comarcal d’Agrupació d’electors El Comú de Lleida, constituït per 1 conseller. 
Conseller designat portaveu: Sergi Talamonte Sánchez. 

 
Grup polític comarcal d’ICV, constituït per 1 conseller. Conseller designat portaveu: Pere 
Exposito Gilart. 

 
8. Creació de les comissions informatives de caràct er permanent, règim de funcionament i 
coneixement dels membres adscrits 
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La presidenta esmena verbalment l’apartat segon de la proposta que es sotmet a votació en el 
sentit que hi haurà 4 membres, enlloc de 3  a les Comissions Informatives en representació del 
grup de CiU ( es suprimeix 1 conseller en representació dels consellers no adscrits).   
 
D’acord amb el que disposa l’article 18 del Decret 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i article 83 del  Reglament orgànic comarcal, 
correspon al Ple determinar el nombre, la denominació i els membres que han de formar part de 
les comissions informatives de caràcter permanent.  
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents: 
 
Comissió Informativa de Règim Interior, Hisenda i Economia 
Comissió Informativa d’Ensenyament  i  Cultura 
Comissió Informativa de Benestar Social i Família 
Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibiilitat 
 
Segon. Determinar que les Comissions Informatives estaran integrades per 13 consellers/eres. 
 

- 4 en representació del grup polític comarcal de CiU 
- 2 en representació del grup polític comarcal  d’ERC-AM 
- 2 en representació del grup polític comarcal de Candidatura de Progrés 
- 1 en representació del grup polític comarcal de Ciutadans/Ciudadanos  
- 1 en representació del grup polític comarcal PP 
- 1 en representació del grup polític comarcal de la CUP 
- 1 en representació del grup polític comarcal d’Agrupació d’electors El Comú de Lleida 
- 1 en representació del grup polític comarcal d’ICV 

 
Tercer. Les funcions d’aquestes comissions de caràcter permanent seran les previstes a l’article 
82 del Reglament orgànic comarcal. De conformitat amb l’article 87 del ROC les comissions 
informatives seran presidides pel conseller elegit pels components de la respectiva comissió en el 
moment de la seva constitució. 
 
9. Proposta d’aprovació de règim de sessions i hora ris del Consell d’Alcaldes/esses donar 
compte del decret de presidència de delegació espec ífica de la presidència del Consell 
d’Alcaldes/esses 
 
Es dóna compte del decret de presidència núm. 288/2015, de 20 de juliol, que literalment diu: 
 
Atès que d’acord amb l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya en concordança amb l’article 
21.3 de la Llei 7/1985 del 2 d’abril reguladora de les bases de règim local el president del Consell 
Comarcal pot delegar la presidència del Consell d’Alcaldes, òrgan col·legiat que forma part de 
l’organització del Consell Comarcal, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Delegar en el vicepresident primer David Masot Florensa la presidència de les sessions 
del  Consell d’Alcaldes. 
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Segon. Comunicar  aquesta resolució a l’interessat que es considerarà tàcitament acceptada si no 
es produeix manifestació en contra així com ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida.  
 
Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que tingui lloc per al seu 
coneixement. 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Establir que les sessions ordinàries del Consell d’Alcaldes/esses es faran el divendres de 
la darrera setmana dels mesos parells a les 10:00 hores.  
 
Segon. Establir que la convocatòria de les sessions es trametrà per e-mail a l’adreça designada 
pels alcaldes/esses a través de l’E-NOTUM. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als alcaldes/esses de la comarca així com el contingut del decret 
de presidència núm. 288/2015. 
 
A proposta del Sr. Pere Expósito s’acorda per unanimitat que les convocatòries del Consell 
d’Alcaldes  es trametin als consellers que no són alcaldes per si volen assistir. 
 
La Sra. Neus Ramonet comenta que li sobta que la presidenta del Consell Comarcal en qualitat 
d’alcaldessa d’Aspa no sigui també presidenta del Consell d’Alcaldes; penso amb tot el respecte i 
consideració que tinc cap al “David” que en el Consell d’Alcaldes s’ha de donar compte i ningú pot 
donar-ne millor que la presidenta del Consell Comarcal si a més és alcaldessa d’Aspa; crec que és 
el més lògic i essent lícit delegar la presidència del Consell d’Alcaldes, ens ha sobtat una mica i 
volíem posar de relleu que com a presidenta en el ple estarà a “dalt” i en el Consell d’Alcaldes 
estarà a “baix” per demanar explicacions. 
 
La presidenta assenteix. 
    
10. Prendre coneixement dels membres que formaran p art de la Comissió Especial de 
Comptes 
 
La presidenta pregunta verbalment qui formarà part de la Comissió Especial de Comptes en 
representació de cada grup polític comarcal. 
  
L’article 15 del Decret 4/2003 de que aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya estableix que la comissió especial de comptes és formada per un representant de cada 
un dels grups polítics amb representació en el Consell Comarcal i adopta les decisions per vot 
ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius. 
 
Punt únic. Determinar que la Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels següents 
consellers/eres: 
 

- Ma José Invernón Mòdol en representació del grup polític comarcal de CiU. 
- Ferran Ascensi Torres en representació del grup polític comarcal  d’’ERC-AM. 
- Dante Pérez Berenguer en representació del grup polític comarcal de Candidatura de 

Progrés. 
- Cristina Latorre López en representació del grup polític comarcal de 

Ciutadans/Ciudadanos.  
- Jaume Gregori Izcara Camí en representació del grup polític comarcal del PP. 
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- Xavier Cuberes Peretó en representació del grup polític comarcal de la CUP. 
- Sergio Talamone Sánchez en representació del grup polític comarcal d’Agrupació 

d’electors El Comú de Lleida. 
- Pere Agustí Expósito Gilart en representació del grup polític comarcal d’ICV. 

 
11. Establiment del règim de retribucions i assistè ncies dels membres electes del Consell 
Comarcal 
 
La presidenta fa una esmena verbal a la proposta en el sentit de condicionar a la modificació  de 
crèdit les retribucions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local en concordança amb l’article 166 del decret 2/2003, de 28 d’abril, que 
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres de les 
Corporacions locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions 
que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències dels òrgans col·legiats dels 
quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del seu 
càrrec.  
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per 13 vots a favor del grup de CiU, 5 vots a favor del 
grup de  Candidatura de Progrés, 2 vots en contra del grup del PP, 7 vots en contra del grup 
d’ERC-AM, 2 vots en contra del grup de C’s, 1 vot en contra del grup del Comú de Lleida i 1 
abstenció del grup d’ICV el següent: 
 
A. Retribucions 
 
Primer. Establir que fins al dia 21 d’agost i indefinidament ( entenent-se fins a fi de legislatura)  
condicionat a la modificació de crèdits, que els membres de la corporació que ocupin els càrrecs 
que es relacionen a continuació l’exerciran amb règim de dedicació exclusiva o parcial i que 
percebran les retribucions següents: 
 

Presidència Corporació en règim de dedicació exclusiva equivalent al 100% de la jornada tindrà 
una retribució bruta anual de 61.000 euros 
 
La vicepresidència  primera en règim de dedicació parcial  equivalent al 75% de la jornada tindrà 
una retribució bruta anual de 22.575 euros. (100% 30.100) 
 
La vicepresidència segona  en règim de dedicació parcial equivalent al 50% de la jornada tindrà 
una retribució bruta anual de 15.050 euros. 
 
Per al càrrec d’adjunt a presidència en règim de dedicació parcial equivalent al 75% de la 
jornada tindrà una retribució bruta anual de 22.575 euros. 
 

Segon. La percepció d’aquestes retribucions està sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 
de bases de règim local i al règim d’incompatibilitats de la Llei 53/1984, del règim d’incompatibilitat 
del personal al servei de les administracions públiques. 
 
B. Assistències  
 
Tercer. Establir a favor dels membres de la corporació que no exerceixen el seu càrrec en règim 
de dedicació exclusiva o parcial el règim d’indemnitzacions següent: 
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Assistència al Ple: 76 euros 
Assistència a Comissions Informatives: 76 euros 
Assistència a Junta de Portaveus:150 euros 
Assistència a Consell de Presidència: 150 euros 
 
En el supòsit de concurrència a dues sessions o més del mateix òrgan col·legiat dins d’una 
mateixa jornada de treball (matí o tarda) es meritarà solament una assistència. 
 
C. Desplaçament en vehicle propi: 0,28 euros des de la residència habitual del/de la conseller/a 
fins a la seu del Consell Comarcal o la localitat on es desenvolupi l’assistència. 
 
 
Abans de sotmetre a votació la proposta hi ha les següents intervencions: 
 
El Sr. Sergi Talamonte diu que el Consell Comarcal està en una situació econòmica de recursos 
propis bastant justa en el sentit que només hi ha crèdit per a sous  fins el mes d’agost; volem 
manifestar una queixa: pensem que no és lícit, no és ètic i no és just que hi hagi un augment de 
retribució  de la presidenta, amb tot el respecte, de pràcticament un 9% i pràcticament del 20% per 
als vicepresidents, que exerciran el càrrec en règim de dedicació parcial cosa que els permetrà  
cobrar dels ajuntaments o d’entitats privades. Entenem que no és el moment de fer un augment de 
retribucions i voldríem que es tingués en consideració.  
 
La Sra. Neus Ramonet pregunta si el vicepresident tercer té alguna retribució. 
 
La presidenta contesta que en principi no; en la proposta no surten retribucions del tercer 
vicepresident.  
 
La Sra. Neus Ramonet diu que l’acord va ser ahir al vespre i torna a preguntar si hi ha la 
possibilitat de retribuir el càrrec de tercer vicepresident. 
 
La presidenta diu que podria ser.  
 
La Sra. Neus Ramonet diu que les propostes que es presenten són inpresentables; d’un cinisme 
força elevat perquè i una mica recollint el que ha dit el “Sergi”  no hi ha pressupost  i a sobre tenim 
la valentia d’apujar-nos el sou de presidència i dels dos vicepresidents;  si que és cert que es 
posen un percentatge de dedicació però no hi ha manera d’establir que es compleixi; els que 
portem dos anys com jo i els que en porten molts més saben perfectament que això dels 
percentatges és “paper mullat”;  depèn en tot cas  de les persones. No sé quina justificació tindreu.  
L’altra cosa que volia dir és que us heu apujat el sou vosaltres a costa de disminuir,  retallar i 
deixar sense com aquell qui diu ni dignitat, als grups de l’oposició. Crec que és una falta de 
respecte;  podem entendre i som els primers en entendre que no es podia posar una assignació 
als portaveus com abans que hi havia cinc grups i ara n’hi ha vuit pero d’aquí a plantejar-nos i 
proposar-nos que no cobrem quan vinguem a les informatives o a portaveus, és una falta de 
respecte total; suposo que tindré dret a rèplica si algú vol contestar-me.  
 
El Sr. Jaume Izcara diu el següent: bon dia consellers i  conselleres. Nosaltres estem d’acord amb 
l’austeritat de l’administració; s’ha de tenir cura dels diners dels contribuients; també sabem que 
en aquests moments el Consell Comarcal no disposa de partida pressupostària per assumir 
algunes retribucions però entenem que l’austeritat hauria de ser igual per tothom i jo crec que 
havent canviat una mica l’organització de l’equip de govern, per coherència,  per respecte a tots i 
veient que l’oposició no estem massa d’acord amb aquest punt, proposem a la presidenta que 
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retiri aquest punt de l’ordre del dia i ja que el Consell es una institució que hem de tirar endavant 
entre tots crec que el tema de retribucions hauria de ser acordat amb el consens de tots; crec que 
per coherència es podria fer. Motles gràcies. 
  
La Sra. Cristina Latorre diu que estan totalment d’acord amb els companys de l’oposició;  és molt 
vergonyós i molt denigrant al punt que hem arribat; està molt bé que s’estalvii i en aquest moment 
tothom està d’acord en estalviar però en el que no estem d’acord és que l’estalvi sigui només per 
l’oposició. No sé fins a quin punt ens deixeu la porta oberta arrel d’una conversa que vam mantenir 
en relació a que volieu que treballéssim junts; deixeu més aviat una mica la porta oberta perquè 
no en treballem  de junts; és una veritable pena perquè estem tots per treballar de cara al poble. 
Gràcies. 
 
El Sr. Pere Expósito diu que està d’acord amb el que han dit els companys de retallar despeses; si 
que estem d’acord però d’una manera més equitativa;  volia fer una esmena que no sé si la 
presidenta l’acceptarà i proposo que la comissió de comptes tingui retribució per assistència i si la 
voluntat del Consell és la de treballar tots junts i donar una imatge de transparència crec que fins i 
tot se’n hauria de fer més d’una a l’any. 
 
La presidenta diu que a la propera reunió de Junta de Portaveus  se’n parlarà. 
  
El Sr. Josep Antoni Romia diu que es tindran en compte totes aquestes consideracions afegeix 
que en la constitució d’aquest cartipàs si bé és  cert que hi ha hagut retallades en les retribucions 
per assistències també és cert que en vers a la constitució del cartipàs del 2011 hi ha un estalvi 
directe de 208.000 euros;  donades les repetides intervencions de l’estat econòmic del consell 
comarcal crec que és de consens que això hagi de ser així i en la mesura que es pugui en Consell 
de Presidència s’aniran adoptant les mesures correctores que facin falta. Gràcies. 
 
La Sra. Neus Ramonet diu que no cal ser gaire intel·ligent ni ser matemàtic per veure que l’estalvi 
està clarísim però a costa de retallar als grups de l’oposició i vosaltres com a grup de govern us 
heu augmentat les retribucions, quedant pendent la retribució que s’ha d’assignar al tercer 
vicepresident.  
 
El Sr. Josep Antoni Romia diu que en altres Consells hi ha hagut més vicepresidents que ara; 
abans els portaveus cobraven i ara no; per tant no tot és augment de retribucions de l’equip de 
govern i crec que s’ha de donar un vot de confiança a la presidenta i el valor del seu sou el 
demostrarà durant aquests propers quatre anys  amb la seva acció; això és el que demano. 
 
La Sra. Cristina Latorre reitera i mostra l’acord amb la Sra. Neus Ramonet ja que només s’estalvia 
en els càrrecs de l’oposició. 
  
 
12. Nomenament dels membres que han de formar part dels ens dels quals forma part el 
Consell Comarcal 
 
Atès que correspon al Ple de la Corporació el nomenament dels representants de l’ens comarcal a 
consorcis, mancomunitats, fundacions i qualsevol altre ens , excepte en els supòsits que els propis 
estatuts de l’ens o les lleis sectorials assenyalin que correspon la representació al president/a del 
Consell Comarcal, 
 
La presidenta proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
- Consorci de Residus del Segrià 
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De conformitat amb el que disposa l’article 1 dels Estatuts reguladors, el Consell Comarcal del 
Segrià  forma part de l’entitat CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIÀ. 
 
Atès que l’article 6 dels Estatuts esmentats disposa que el Consell General és l’òrgan de govern 
del Consorci i que està integrat entre altres per tres representants del Consell Comarcal del 
Segrià. 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Designar com a representants del Consell Comarcal del Segrià en el Consorci de Residus 
del Segrià a la  presidenta del Consell Comarcal i als consellers Joan Busquets Saz i Hilari Guiu 
Sentís. 
 
Segon. Comunicar aquest acord als consellers afectats i al Consorci de Residus del Segrià per al 
seu coneixement i efectes. 
 
- Consorci per la gestió del servei de televisió digi tal terrestre local de la demarcació de 

Lleida 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 1 dels Estatuts reguladors, el Consell Comarcal del 
Segrià  forma part de l’entitat CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ 
DIGITAL TERRESTRE LOCAL DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA,  
 
Atès que l’article 6 dels Estatuts esmentats disposa que el Consell General és l’òrgan de govern 
del Consorci i assumeix la gestió superior del Consorci que està integrat entre altres per un 
representant de cadascun dels ens consorciats. 
 
 
Primer. Designar com a representant del Consell Comarcal del Segrià en el Consorci per a la 
gestió del servei de televisió digital terrestre local de la demarcació de Lleida a la presidenta del 
Consell Comarcal del Segrià.   
 
Segon. Comunicar aquest acord  al Consorci per a la gestió del servei de televisió digital terrestre 
local de la demarcació de Lleida per al seu coneixement i efectes. 
 
- Taula estratègica per a l’impuls de l’aeroport Llei da- Alguaire 
 
En data 28 de juliol del 2011 es va constituir la Taula estratègica per a l’impuls de l’aeroport 
Lleida-Alguaire integrada pel Govern de la Generalitat, els ajuntaments de Lleida, Alguaire i 
Torrefarrera, el Consell Comarcal del Segrià, la Diputació de Lleida i la Cambra de Comerç de 
Lleida. 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Designar com a representant del Consell Comarcal del Segrià en la Taula estratègica per 
a l’impuls de l’aeroport Lleida-Alguaire a la presidenta del Consell Comarcal del Segrià.   
 
- Consorci per a la Normalització Lingüística 
 
De conformitat amb el que disposa l’annex 1 dels Estatuts reguladors, el Consell Comarcal del 
Segrià forma part de l’entitat  CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. 
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Atès que l’article 7 dels Estatuts estableix que el Ple del Consorci està integrat per les entitats 
consorciades. 
 
Atès que d’acord amb l’article 18 dels Estatuts i l’article 23 del Reglament cada Consell de Centre 
té representants de les entitats que integren el Consorci. 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Designar com representant al Plenari del Consorci per a la Normalització Lingüística la 
presidenta  del Consell Comarcal.  
 
Segon.  Designar com a representant del Consell Comarcal al Consell de Centre el conseller 
David Masot Florensa. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats i al Consorci per a la Normalització Lingüística per 
al seu coneixement i efectes. 
 
- Consorci del Museu de Lleida,  Diocesà i Comarcal 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3 dels Estatuts reguladors, el Consell Comarcal del 
Segrià  forma part de l’entitat CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL  
 
L’article 6 estableix que forma part del plenari el president del Consell Comarcal del Segrià, 
podent-se delegar en cada cas en un altre membre de la de la institució comarcal. 
 
L’article 10 estableix que la comissió executiva està integrada per cinc membres designats pel 
Plenari, un d’ells a proposta del Consell Comarcal del Segrià. 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Proposar el conseller Sr. David Masot Florensa com a membre de la Comissió Executiva  
del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. 
 
Segon. Comunicar a l’interessat i al Consorci del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal l’acord 
precedent per al seu coneixement i efectes.  
 
- Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de la Mobilitat 

(ATM) 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 2 (annex) dels Estatuts reguladors, el Consell 
Comarcal del Segrià forma part de l’entitat CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA 
DE LLEIDA: 
 
L’article 7 disposa que el Consell d’Administració com a òrgan rector del Consorci està integrat 
entre altres membres per un vicepresident segon en representació del Consell Comarcal del 
Segrià i quatre vocals en representació de les administracions locals de les comarques integrades 
al consorci 
 
L’article 8 disposa que el Comitè Executiu està composat entre altres per tres membres en 
representació de les administracions locals adherides. e del Consell d’Administració del Consorci. 
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A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Designar la presidenta del Consell Comarcal del Segrià per a exercir la vicepresidència 
segona del Consell d’Administració de l’ATM. 
 
Segon. Designar  al conseller Isidre Mesalles Mayora representant del Consell Comarcal del 
Segrià al Consell d’Administració i al Comité Executiu de l’ATM.   
 
Tercer. Comunicar al  Consorci de Transport de l’Àrea de Lleida l’acord precedent per al seu 
coneixement i efectes. 
 
- Patronat Intercomarcal de Turisme de les Terres de Lleida 
 
Atès que l’article 9 dels Estatuts del PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME TERRES DE 
LLEIDA estableix que la Junta General està formada entre altres per un representant de cadascun 
dels consells comarcals de les terres de Lleida. 
  
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Designar el conseller Sr. Jordi Janés Girós  representant del Consell Comarcal del Segrià 
a la Junta General del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida.  
 
Segon. Comunicar a l’interessat i al Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida l’acord 
precedent per al seu coneixement i efectes.  
 
- Consell Municipal de Persones amb Discapacitat 
 
Atès que el Consell Comarcal forma part del Consell Municipal de persones amb discapacitat de la 
ciutat de Lleida, i que designar-ne un representant, 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Nomenar representant del Consell Comarcal del Segrià al Consell Municipal de persones 
amb discapacitat de la ciutat de Lleida el conseller Sr. Kleber Esteve Ramells. 
 
Segon. Comunicar a l’interessat i al Consell Municipal de les persones amb  discapacitat de la 
ciutat de Lleida  l’acord precedent per al seu coneixement i efectes.  
 
 
- Govern Territorial de la Salut 
 
De conformitat amb el que disposa l’article primer dels Estatuts reguladors, el Consell Comarcal 
del Segrià forma part de l’entitat  GOVERN TERRITORIAL DE LA SALUT A LLEIDA. 
 
Atès que l’article 9 dels Estatuts esmentats disposa que el Consell Rector és l’òrgan superior del 
Consorci que està integrat entre altres per un representant de les entitats locals. 
 
Atès que la lletra d) de l’article 9 estableix que cal designar un vocal titular i un vocal suplent. 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
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Primer. Designar com a vocal titular representant del Consell Comarcal del Segrià en el Consorci 
Govern Territorial de la Salut a Lleida al conseller Sr. Kleber Esteve Ramells. 
 
Segon. Designar com a vocal suplent del Consell Comarcal del Segrià en el Consorci Govern 
Territorial de la Salut a Lleida, la  presidenta  del Consell Comarcal. 
 
Tercer. Comunicar a l’interessat i  al Govern Territorial de la Salut a Lleida els acords precedents.  
 
- Consell Esportiu del Segrià 
 
L’article 7è dels estatuts del Consell Esportiu del Segrià estableix que en l’Assemblea General hi 
són presents  tres representants del Consell Comarcal, dels quals un d’ells d’acord amb l’article 
12è forma part de la comissió directiva. 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Nomenar representants  del Consell Comarcal del Segrià a l’Assemblea General del 
Consell Esportiu els Srs. Jordi Janés Girós, Kleber Esteve Ramells i David Masot Florensa. 
 
Segon. Comunicar als interessats i al Consell Esportiu del Segrià l’acord precedent per al seu 
coneixement i efectes.  
 
- Societat Portal de Lleida SL 
 
El Consell Comarcal forma part de la Societat Portal de Lleida SL 
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Designar la presidenta  del Consell Comarcal com a representant a la Junta General de la 
Societat  Portal de Lleida SL. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Societat  Portal de Lleida SL per al seu coneixement i 
efectes. 
 
- Associació Leader de Ponent 
 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià forma part de l’Associació Leader de Ponent, entitat 
sense ànim de lucre, configurada com a Grup d’Acció Local per la gestió de la metodologia Leader 
del Programa de Desenvolupament Rural ( PDR 2014-2020)  
 
A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Designar representant del Consell Comarcal del Segrià a l’Assemblea General de 
l’Associació Leader de Ponent el conseller Sr. David Masot Florensa. 
 
Segon. Comunicar a l’interessat i  a l’Associació Leader de Ponent l’acord precedent per al seu 
coneixement i efectes.  
 
- Servei Educatiu del Segrià 
 
Atès l’abast comarcal del Servei Educatiu del Segrià i que cal nomenar un representant,  
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A proposta de la presidenta el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer. Designar representant del Consell Comarcal del Segrià als òrgans del servei educatiu del 
Segrià que ho requereixin al conseller Sr. David Masot Florensa. 
  
Segon. Comunicar a l’interessat i al Servei Educatiu del Segrià l’acord precedent per al seu 
coneixement i efectes.  
 
 
El Sr. Sergi Talamonte demana que qualsevol conseller pugui participar en qualitat d’observador i 
que pugui rebre les actes dels ens i consorcis dels quals forma part el Consell Comarcal per fer un 
seguiment i també per transparència. Diu que potser caldria fer-ho constar en el cartipàs. 
 
La presidenta diu que no hi ha d’haver cap problema i pregunta a la secretària si és posible qui 
contesta que en principì no n’hi ha d’haver cap però s’ha de mirar per qui està integrat l’ens, si la 
representació del Consell Comarcal és majoritària..etc.  
 
La presidenta diu que ja s’estudiarà la proposta. 
 
13. Proposta de delegació en la presidència de l’ap rovació de les bases i la convocatòria 
per a la provisió del lloc de treball de gerència 
 
Atès que en data 24 de juliol s’ha fet públic informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals en relació al nomenament dels gerents del Consells 
Comarcals, la qual cosa suposa haver de replantejar les bases i la convocatòria per a la provisió 
per lliure designació del càrrec de gerent, 
 
A proposta de la Presidenta el Ple acorda per 13 vots a favor del grup de  CiU, 5 vots a favor del 
grup de  Candidatura de Progrés, 2 vots a favor del grup del PP, 7 abstencions del grup d’ERC-
AM, 2 abstencions del grup de C’s, 1 abstenció del grup del Comú de Lleida i 1 abstenció del grup 
d’ICV, el següent: 
 
Punt únic. Facultar la presidenta del Consell Comarcal per a l’aprovació de les bases generals i 
convocatòria que han de regir la provisió per lliure designació amb concurrència pública del lloc de 
treball de gerent del Consell Comarcal del Segrià previ coneixement i deliberació de la Junta de 
Portaveus.  
 
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 


