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CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Anunci coneixement de resolucions de Presidència en matèria de Vicepresidents, membres del Consell de 
Govern, Conselleries i Delegacions que el President ha considerat oportú de conferir

Es fa públic en compliment del que disposen l’art. 44 i 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que el 
president del Consell Comarcal de la Segarra en data 23 de juliol de 2015, va dictar les següents 
resolucions; de nomenament de vicepresidents del Consell Comarcal, creació del Consell de Govern 
(assessor de Presidència) i les delegacions genèriques en diversos consellers comarcals:

Nomenament de vicepresidents
Com a president del Consell Comarcal, en virtut de les atribucions que m’atorga l’article 13, punt 2n, del DL 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós sobre l’organització comarcal de Catalunya, previ 
informe del secretari del Consell Comarcal,

DISPOSO

Únic. Nomenar vicepresidents del Consell Comarcal, per l’ordre en què es relacionen, els consellers 
següents:

Vicepresident primer: Josep Llobet Condal 

Vicepresident segon: Joan Valldaura Pujol

Vicepresidenta tercera: Rosa Mª Ribas Bartolí

Vicepresident quart: Miquel Julià Gabriel 

Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre esmentat, en cas de vacant, absència o impediment.

Aquesta resolució es notificarà als interessats, i serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se’n donarà compte en la primera sessió plenària del Consell 
Comarcal per a coneixement dels consellers.

Creació del Consell de Govern o Consell Assessor de Presidència
Com a president del Consell Comarcal, en virtut de les atribucions que m’atorga la vigent normativa, en 
particular l’article 23, punt 1r, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 
52, punt 1, del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya, i l’article 52, punts 1 i 2, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; tenint en compte el que disposa 
l’article 13 del DL 4/2003, , de 4 de novembre, sobre l’organització comarcal de Catalunya, i amb l’informe 
previ del secretari del Consell Comarcal,

DISPOSO

Primer. Crear el Consell de Govern o assessor de Presidència, integrat pel president, vicepresidents i els 
consellers següents:

President: Xavier Casoliva Pla

- Josep Llobet Condal (vicepresident primer).

- Joan Valldaura Pujol (vicepresident segon).
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- Rosa Mª Ribas Bartolí (vicepresidenta tercera)

- Miquel Julià Gabriel (vicepresident quart)

- Núria Magrans Anglès 

- Vicenç Roig Solé.

- Ramon Armengol Cera.

- Josep Mª Calderó Bosch.

- Jordi Porta Pallejà.

El Consell de Govern té inicialment com a única finalitat, la d’assistir i assessorar el president en l’exercici 
de les seves atribucions, sense cap competència delegada del Ple o del president, i sense perjudici de les 
atribucions del gerent.

Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal per al seu coneixement i efectes.

Delegacions genèriques 
Com a president del Consell Comarcal, en ús de les atribucions que m’atorga l’article 13 del DL 4/2003, , de 
4 de novembre, sobre l’organització comarcal de Catalunya, l’article 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, l’article 43, 63 1 120 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
amb l’informe previ del secretari del Consell Comarcal,

DISPOSO

Primer. Efectuar en els vicepresidents o membres del Consell de Govern que s’esmenten, les delegacions 
genèriques següents:

A. Serveis de Desenvolupament Comarcal: Miquel Julià Gabriel.
Vicenç Roig Solé, com a conseller de Turisme, Comerç i Consum.
Miquel Julià Gabriel ,com a conseller de Promoció Econòmica.

B. Serveis d’Atenció a les Persones: Rosa Mª Ribas Bartolí.
Núria Magrans Anglès, com a consellera de Serveis Socials, Salut i Igualtat.
Rosa Mª Ribas Bartolí, com a consellera de Participació Ciutadana.
Ramon Armengol Cera, com a conseller d’Ensenyament i Cultura. 
Jordi Porta Pallejà, com a conseller de Joventut i Esports.

C. Serveis als Municipis: Josep Llobet Condal.
Josep Llobet Condal, com a conseller d’Abastament d’Aigües i Serveis Tècnics.
Josep Mª Calderó Bosch, com a conseller de Medi Ambient.

D. Serveis de Règim Intern: Joan Valldaura Pujol. 
Joan Valldaura Pujol, com a conseller de Hisenda, Serveis d’Assistència Tècnica als municipis, 
Transparència, i Noves Tecnologies.

Les facultats delegades als consellers comprenen les funcions de coordinació, impulsió i supervisió dels 
serveis i de l’activitat dels consellers delegats adscrits a l’àrea, d’acord amb les directrius del Ple i les 
instruccions del president, i sense perjudici de les competències del gerent. No es delega la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
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Segon. Les delegacions genèriques conferides tindran plens efectes a partir de l’acord del Ple en què 
s’aprovi l’estructuració dels serveis comarcals en les conselleries i serveis esmentats.

Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Ple del Consell Comarcal per al seu coneixement i efectes.

Cervera, 31 de juliol de 2015
El president, Xavier Casoliva Pla

———
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