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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL COM ARCAL DEL SEGRIÀ   

Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2015 
Caràcter:  ordinari  
Data: 3 de juliol de 2015 
Horari: de la una a un quart de dos 
Lloc:  sala de sessions del Consell Comarcal  
 
Hi assisteixen: 
President Pau Cabré Roure 
Vicepresident segon Jaume Revés Esteve 
Conseller portaveu PSC Pasqual Izquierdo Torres 
Conseller portaveu PP Josep Maria Palau Llobera 
Conseller portaveu ICV Pere Agusti Exposito Gilart 
Conseller adjunt PSC Francesc Torres Arnó 
Conseller/a Comarcal Jaume Carles Canelles Arque 

Esperança Casas Diaz 
Rosa Maria Caselles Mir 
Miguel Carlos Català Visa 
Francisco Gonzalez Cascon 
Salvador Huguet Besó 
M. José Invernon Modol 
Josep Ramon Mangues Jaime 
Montserrat Mayos Charles 
Isidro Mesalles Mayora 
Alexandre Mir Fo 
Beatriz Obis Aguilar 
Ricard Pons Pico 
Montserrat Torres Massot 
Jesus Luis Quiroga Eguillor 
Juan Sabaté Aresté 
Emmanuelle Samper Ortiz 
Mario Urrea Marsal 
Maria Teresa Vilella Torrelles 

Lídia Carbonell Figuerola, secretària 
Ferran de Noguera i Betriu, gerent 
Cristian Cimadevilla Magri, interventor 
 
No assisteixen: 
Josep Barberà Morreres 
Benjamí Bosch Torres 
Marina Forcada Escarp 
Joan Busquets Saz 
Manel Català Ros 
Elisa Torrelles Tormo 
Simeó Abad Moliné 
Neus Ramonet Sucarrat 
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Ordre del dia 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 15 de maig de 2015  
2. Donar compte i ratificació decrets de presidència 
3. Acord d’aprovació del Compte General del 2014 
4. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 1 5 de maig del 2015  
 
S’aprova  per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 15 de maig de 2015. 
 
2. Donar compte i ratificació de decrets de presidè ncia 
 
Els/les consellers/eres es donen per assabentats/ades dels decrets des del núm. 198/2015 fins el 
núm. 269/2015. 
 
Es ratifiquen per unanimitat els decrets següents, la part resolutòria dels  quals diu: 
 
� 210/2015, de 15 de maig: 

Primer. Contractar la Sra. Verònica Finestres Esteve amb DNI núm. 38.107.533Y mitjançant 
contracte laboral de durada determinada per a la realització de l’obra o servei regulada per 
l’ordre EMO/381/2014 de 22 de desembre,  des del 19 de maig de 2015 fins al 18 de maig del 
2016. 
Donar. Donar compte al ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc 
per al seu coneixement i ratificar-la quant a la despesa plurianual que comporta. 

 
� 216/2015, de 25 de maig: 

Primer. Aprovar la devolució de la següent garantia definitiva constituïda per l’empresa Alessa 
Catering Services, SA:  

Concepte Entitat Data  Import Aval/ pòlissa  

Serveis de menjador escolar, 
cursos 2010/2011 i 2011/2012 

Mafre Caución y 
Crédito 

26/08/10 85.845,00 € 0900000081C 

Segon. Comunicar la present resolució al Departament d’Intervenció, per a que procedeixi a 
les devolucions de les garanties,  i al Ple del Consell per a la seva ratificació. 

 
� 223/2015, d’1 de juny: 

Primer. Aprovar el caràcter prioritari i essencial de la continuïtat de les tasques dels serveis 
socials d’atenció primària i especialitzats als municipis de la comarca.  
Segon. Contractar a la senyora Lourdes Fernandez Baiget amb DNI núm. 40864443K 
mitjançant contracte laboral temporal per obra o servei com a treballadora social de l’1 de juny 
fins a 7 d’octubre de 2015 en règim de jornada completa amb les retribucions corresponents al 
grup A2, nivell de complement de destí 21. 
Tercer. Donar compte al ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc 
per al seu coneixement i per a ratificació de l’apartat primer. 

 
� 243/2015, d’11 de juny: 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2015, amb el detall 
següent: 
a) Altes de crèdits: 
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Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

2015/414/83102/01 Préstec Associació Leader 
Ponent 

0,00 7.000,00 7.000,00 

Total altes de crèdits:  7.000,00 € 
b) Finançament: nous ingressos 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Previsió 
actual  

Major 
ingrés 

Previsió 
definitiva 

2015/1/39190/01 Altres multes i sancions 0,00 7.000,00 7.000,00 

Total baixes de crèdits:  -7.000,00 € 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i anunciar-ho al Butlletí Oficial de la Província. 
Cas que no es presentin reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i, en 
aquest cas, se’n publicarà l’aprovació definitiva al BOP i s’enviarà còpia de l’expedient a les 
administracions estatal i autonòmica. 
Tercer. Donar trasllat d’aquesta resolució als Serveis d’Intervenció i Tresoreria i donar-ne 
compte al Ple en la propera sessió que tingui lloc per al seu coneixement i ratificació.  

 
� 244/2015, de 12 de juny: 

Primer. Regularitzar la retribució de la vicepresidenta, sra. Neus Ramonet Sucarrat, amb 
efectes retroactius des del maig de l’any 2014, per ajustar-la a una retribució bruta anual de 
17.812,41€.  
Segon. Dur a terme aquesta regularització segons el càlcul adjunt, realitzat pel departament 
d’intervenció i recursos humans del Consell Comarcal del Segrià.  
Tercer. Notificar aquesta resolució a la vicepresidenta afectada. 
Quart. Notificar aquesta resolució als serveis d’intervenció i tresoreria i donar compte al Ple en 
la primera sessió plenària que es celebri per a la seva ratificació.  

 
� 268/2015, d’1 de juliol 

Primer. Aprovar el caràcter prioritari i essencial de la continuïtat de les tasques auxiliars per al 
bon funcionament ordinari de l’administració comarcal.  
Segon. Contractar a la Sra. Susanna Font  Salvany amb DNI núm. 43749236Q mitjançant 
contracte laboral temporal per obra o servei per tasques de suport auxiliar administratiu  de l’1 
de juliol de 2015 fins a 31 de desembre de 2015 en règim de jornada parcial amb les 
retribucions corresponents al grup E, nivell de complement de destí 8. 
Tercer. Donar compte al ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc 
per al seu coneixement i per a ratificació de l’apartat primer. 

 
3. Aprovació del Compte General del 2014 
 
Atès que s’ha confeccionat el compte general del Consell Comarcal del Segrià corresponent a 
l’exercici 2014, integrat pels estats de comptes anuals previstos a la Instrucció de comptabilitat 
normal, aprovada per Ordre EHA/4041/2004. 
 
Atès que ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de 1 de juny de 2015,. 
 
Atès que l’informe i el compte general es van sotmetre a informació pública, mitjançant edicte 
publicat al BOP núm. 105, de 3 de juny, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es pogueren 
presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n presentés cap. 
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Vist l’informe de la Intervenció núm. 19/2015. 
 
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004. 
 
Atès l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 8 de maig de 2013, publicat al 
DOGC núm. 6382, de 24.5.2013, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya 
han de retre a la Sindicatura de Comptes el compte general per mitjans telemàtics. 
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes 
generals de les entitats locals. 
 
A proposta del President, el Ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el compte general del Consell Comarcal del Segrià corresponent a l’exercici 
2014. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general del Consell Comarcal del Segrià 
corresponent a l’exercici 2014. 
 
4. Assumptes d’urgència. Precs i Preguntes. 
 
Prèvia votació de la urgència que és aprovada per unanimitat, el Ple del Consell Comarcal  a 
proposta del president i d’acord amb l’escrit de gerència del 3 de juliol del 2015 acorda per 
unanimitat: 
 
Primer. Cessar en el càrrec de gerent del Consell Comarcal del Segrià al Sr. Ferran de Noguera 
Betriu amb efectes del dia 12 de juliol del 2015. 
 
Segon. Publicar aquest acord al BOP de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
I sense cap altre assumpte per tractar s’aixeca la sessió de la qual redacto aquesta acta. 
 
 

      Vist i Plau 
      El president 
 
 
 
      Pau Cabré Roure 


