
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 20 
DE JUNY DE 2011 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  9/2011 
Caràcter:  extraordinari 
Data: 20 de juny de 2011 
Horari: 21:30 h. 
Lloc:  Casa consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva  
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve  
Josep Bonet Calderó 
Fermí Tordesillas Casals  
Francesc Lopez Bach  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
No assisteixen:  
 
Cap 
 
També hi assisteix:  
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

Ordre del dia  
 
1.- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. 
2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE  COMPTES. 
3.- NOMENAMENT DE TRESORER. 
4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN  ELS ÒRGANS 
COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS DE LES QUALS EL 
MUNICIPI DE PERAMOLA FORMA PART. 
5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSELL 
ESCOLAR. 



6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN L’A.D.F. 
7.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT PEL REG. 
8.- DESIGNACIÓ DE RESPONSABILITATS PER REGIDORIES. 
9.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RE LATIVES AL 
NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE. 
 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. Jaume Angrill Esteve s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de 
l’ordre del dia següent: “3.- NOMENAMENT DE TRESORER.”. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords  
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en 
l’Ordre del dia. 
 
1.- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. 
 
Un cop celebrades les eleccions locals, convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, el passat 22 de maig de 2011 i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent a 
l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 46.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple celebra sessió ordinària com a 
mínim cada 3 mesos en el municipis de fins a 5.000 habitants. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Establir les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es 
celebraran amb caràcter ordinari i que tindran lloc el primer dilluns no festiu 
de cada mes , a les 22:00 hores a l’estiu i a les 21:30 hores a l’hivern, en la 
Sala de sessions de l’Ajuntament, celebrant-se la primera sessió ordinària el 
primer dilluns del mes de juliol de 2011. 
 
Segon .- Facultar al senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari 
dels mesos d’agost i desembre, com a conseqüència del període vacacional, 
quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a 
modificar el dia de celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins del mateix 



mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un 
període vacacional. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. 
 
El Ple per unanimitat dels membres presents (6 de 7) aprova la proposta 
d’Alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE  COMPTES. 
 
D’acord amb el disposat a l’article 116 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 58.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, és necessari procedir a la 
determinació dels membres integrants de la Comissió Especial de Comptes, la 
qual es integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la 
corporació, el nombre dels quals és proporcional a la seva representativitat en 
l’Ajuntament o igual per cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de 
vot ponderat. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Únic.- Crear la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, que estarà integrada 
pels següents membres: 
 

- Joan Pallarès Oliva, president (pel grup CIU). 
- Dolors Espluga Espluga, vocal (pel grup CIU). 
- Fermí Tordesillas Casals, vocal (pel grup PSC-PM) . 

 
A continuació se sotmet a debat la qüestió, demana la paraula el Sr. Tordesillas 
i diu que ell prefereix que sigui el Sr. Francesc Lopez Bach qui formi part de la 
Comissió Especial de Comptes com a membre del seu grup polític.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent:  
 
Únic.- Crear la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, que estarà integrada 
pels següents membres: 
 

- Joan Pallarès Oliva, president (pel grup CIU). 



- Dolors Espluga Espluga, vocal (pel grup CIU). 
- Francesc Lopez Bach, vocal (pel grup PSC-PM) . 

 
A continuació, per unanimitat dels membres presents (6 de 7) s’ACORDA: 
 
Únic.- Crear la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, que estarà integrada 
pels següents membres: 
 

- Joan Pallarès Oliva, president (pel grup CIU). 
- Dolors Espluga Espluga, vocal (pel grup CIU). 
- Francesc Lopez Bach, vocal (pel grup PSC-PM) . 

 
Els nous membres de la Comissió Especial de Comptes nomenats en l’acord 
anterior, presents tots ells en el Ple de l’Ajuntament, accepten la designació que 
en ells ha recaigut. 
 
 
3.- NOMENAMENT DE TRESORER. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 2.f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de 
juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a Funcionaris d’Administració 
Local amb habilitació de caràcter estatal, la secretaria de les quals estigui 
classificada en 3ª classe la responsabilitat administrativa de les funcions de 
Comptabilitat, Tresoreria i Recaptació, podran ser atribuïdes a membres de la 
Corporació o a funcionaris la selecció dels quals correspongui a la pròpia 
Corporació. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent: 
  
Únic.- DESIGNAR Tresorera de la Corporació, que ha de fer-se càrrec de les 
funcions de tresoreria i recaptació, a la regidora Sra. Dolors Espluga Espluga . 
 
A continuació se sotmet a debat la qüestió i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. 
 
El Ple, per unanimitat dels membres presents (6 de 7), aprova la proposta 
d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
En aquest mateix acte la Sra. Espluga manifesta que no li afecta cap 
incompatibilitat legal per a desenvolupar el càrrec de Tresorera, accepta el 
nomenament recaigut, i passa a partir d’aquest moment a fer-se càrrec del 
mateix amb tots els drets i obligacions inherents al càrrec. 



 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jaume Angrill Esteve. 
 
 
4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN  ELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS DE LES 
QUALS EL MUNICIPI DE PERAMOLA FORMA PART. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposen els seus Estatuts  Reguladors, 
aquest Ajuntament forma part de la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió 
de Residus de l’Alt Urgell Meridional, del Consorci de l’Alt Urgell XXI, del 
Consorci per a la gestió del medi ambient a l’Alt Urgell (AUGEMA), del Consorci 
GAL Alt Urgell - Cerdanya, del Consorci  per a l’Associació de Municipis de 
l’embassament de Rialb, de l’Associació d’ens locals de muntanya dels Pirineus 
(AMPI), del Consorci LOCALRET, del Consorci del Govern Territorial de Salut 
de l’Alt Urgell, del Consorci Segre-Rialb, i  de l’Associació Pobles amb encant 
de Lleida. 
 
Atès que com a membre integrant de les esmentades Entitats, i de conformitat 
amb el que disposen els seus Estatuts Reguladors, correspon a aquest municipi 
designar els representants municipals en cadascuna. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 12 dels seus 
Estatuts reguladors, com a representant municipal en l’Assemblea General de 
la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Resi dus de l’Alt Urgell 
Meridional al regidor senyor Josep Bonet Calderó. 
 
Segon.- Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 8 dels seus Estatuts 
reguladors, com a representant municipal en l’Assemblea General del Consorci 
de l’Alt Urgell XXI al regidor senyor Joan Puig Lopez. 
 
Tercer .- Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 8 dels seus Estatuts 
reguladors, com a representant municipal en l’Assemblea General del Consorci 
per a la gestió del medi ambient a l’Alt Urgell (AU GEMA)  al regidor senyor 
Joan Puig Lopez. 
 
Quart.- Designar, de conformitat amb l´establert a l´article 8 dels seus Estatuts 
reguladors, com a representant municipal en l´Assemblea General del 
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya  al regidor senyor  Joan Puig Lopez. 



 
Cinquè.- Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 10 dels seus 
Estatuts reguladors, com a representant  municipal en l’Assemblea General de 
l’Associació de municipis de l’embassament de Rialb  a l’Alcalde senyor  
Joan Pallarès Oliva. 
 
Sisè.- Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 10 dels seus Estatuts 
reguladors, com a representant  municipal en  l’Assemblea General de 
l’Associació d’ens locals de muntanya dels Pirineus ( AMPI) a l’Alcalde 
senyor Joan Pallarès Oliva. 
                                      
Setè.- Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 9 dels seus Estatuts 
reguladors, com a representants  municipals en  l’Assemblea General del 
Consorci LOCALRET  a l’Alcalde senyor  Joan Pallarès Oliva. 
 
Vuitè.-  Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 9.1.d) dels seus  
Estatuts reguladors al senyor Joan Pallarès Oliva, alcalde per tal que representi 
aquest Ajuntament al Consell Rector del Consorci del Govern Territorial de la 
Salut de l’Alt Urgell  i a la Sra. Dolors Espluga Espluga com a substituta per 
cas que aquest no hi pugui assistir. 
 
Novè.- - Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 8 dels seus Estatuts 
reguladors, com  a representant municipal en la Junta de Govern del Consorci 
Segre-Rialb a l’Alcalde senyor Joan Pallarès Oliva. 
 
Desè.- Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 7 dels seus Estatuts 
reguladors, com a representant municipal en l’Assemblea General de 
l’Associació Pobles amb encant de Lleida a l’Alcalde senyor Joan Pallarès 
Oliva. 
 
Onzè.- Comunicar aquest acord a la la Mancomunitat Intermunicipal per a la 
Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional, del Consorci de l’Alt Urgell XXI, del 
Consorci per a la gestió del medi ambient a l’Alt Urgell (AUGEMA), del Consorci 
GAL Alt Urgell - Cerdanya, del Consorci  per a l’Associació de Municipis de 
l’embassament de Rialb, de l’Associació d’ens locals de muntanya dels Pirineus 
(AMPI), del Consorci LOCALRET, del Consorci del Govern Territorial de Salut 
de l’Alt Urgell, del Consorci Segre-Rialb, i  de l’Associació Pobles amb encant 
de Lleida pel seu coneixement i efectes. 
 
A continuació se sotmet a debat la qüestió i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. 
 



El Ple, per 5 vots a favor i 2 abstencions del Sr. Tordesillas i del Sr. Lopez, 
aprova la proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
Els nous representants nomenats en els acords anteriors, presents tots ells en 
el Ple de l’Ajuntament, accepten la designació que en ells ha recaigut. 
 
 
5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN EL 
CONSELL ESCOLAR. 
 
En conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de 
novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres docents i el 
Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic dels 
centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, el Consell 
escolar dels centres docents tindran representat en el seu si, a l’Ajuntament de 
l’àmbit municipal corresponent, amb un regidor o representant nomenat per 
aquest. 
 
Com a conseqüència de les Eleccions Locals que van tenir lloc el passat dia 22 
de maig de 2011 s’ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la 
constitució del nou Ajuntament que va tenir lloc el passat dia 11 de juny, és 
necessari procedir a una nova designació de representants municipals en els 
centres docents en els quals la representació municipal va recaure en un 
regidor. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Designar representant de l’Ajuntament de Peramola en el Consell 
Escolar del centre docent públic Escola Sant Miquel d’aquest municipi al regidor 
senyor Josep Bonet Calderó . 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord al director del centre docent pel seu 
coneixement i efectes. 
 
A continuació se sotmet a debat la qüestió i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. 
 
El Ple, per 5 vots a favor i 2 abstencions del Sr. Tordesillas i del Sr. Lopez, 
aprova la proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
En aquest mateix acte el Sr. Bonet accepta la designació que en ell ha recaigut. 
 



 
6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN L’A.D.F. 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposen els seus Estatuts Reguladors, 
aquest Ajuntament forma part de l’Associació de defensa forestal Baix Alt 
Urgell. 
 
Atès que com a membre integrant de l’esmentada Entitat, i de conformitat amb 
el que disposen els seus Estatuts Reguladors, correspon a aquest municipi 
designar un representant municipal. 
 
Per tot això, l’Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.-  Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 15.1.c dels seus 
Estatuts reguladors, com a representant del municipi a l’Associació de defensa 
forestal baix Alt Urgell al regidor senyor Joan Puig Lopez . 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Associació de defensa forestal Baix Alt 
Urgell pel seu coneixement i efectes. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia i no prenent ningú  la 
paraula es procedeix a la votació. 
 
El Ple, per 5 vots a favor i 2 abstencions del Sr. Tordesillas i del Sr. Lopez, 
aprova la proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
En aquest mateix acte el Sr. Puig accepta la designació que en ell ha recaigut. 
 
 
7.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT PEL REG. 
 
Com a conseqüència de les Eleccions Locals que van tenir lloc el passat dia 22 
de maig de 2011 s’ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la 
constitució del nou Ajuntament que va tenir lloc el passat dia 11 de juny, la nova 
Corporació creu necessari procedir a la designació de representant pel Reg. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 
 
Únic. - Designar com a representant de l’Ajuntament pel Reg al regidor senyor 
Jaume Angrill Esteve .  
 



A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia i no prenent ningú  la 
paraula es procedeix a la votació. 
 
El Ple per unanimitat aprova la proposta d’Alcaldia en idèntics termes en els 
que ha estat formulada. 
 
En aquest mateix acte el Sr. Angrill accepta la designació que en ell ha recaigut. 
 
 
8.- DESIGNACIÓ DE RESPONSABILITATS PER REGIDORIES. 
 
L’alcalde proposa i tots els regidors accepten les següents responsabilitats per 
regidories. 
 

• Regidories d’Economia, Hisenda, Sanitat, Turisme, Promoció Econòmica, 
Ocupació, Promoció Social, Transports, Comunicació, Noves Tecnologies 
i la resta de matèries no atribuïdes expressament a una altra regiduria a 
l’Alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva. 

• Regidoria de Governació a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva amb el suport 
del Sr. Joan Puig Lopez i del Sr. Jaume Angrill Esteve. 

• Regidories d’ Agricultura, Pagesia, Ramaderia i Pesca al Sr. Joan Puig 
Lopez amb el suport del Sr. Jaume Angrill Esteve. 

• Regidoria d’Ensenyament al Sr. Josep Bonet Calderó amb el suport de 
l’alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva. 

• Regidories d’Urbanisme, Habitatge, Obres, Manteniment, Brigada 
Municipal i Infraestructures a l’alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva amb el 
suport del Sr. Jaume Angrill Esteve i del Sr. Josep Bonet Calderó. 

• Regidoria de Joventut al Sr. Josep Bonet Calderó . 
• Regidoria d’ Esports al Sr. Josep Bonet Calderó.  
• Regidoria de Medi Ambient, Medi Natural, Medi Rural, Boscos i Camins al 

Sr. Josep Bonet Calderó amb el suport del Sr. Jaume Angrill Esteve.  
• Regidoria de Benestar Social, Tercera Edat, Serveis Socials, Serveis a la 

Persona, i Infància a la Sra. Dolors Espluga Espluga.  
• Regidoria de Cultura a la Sra. Dolors Espluga Espluga. 
• Regidoria de Festes i Lleure al Sr. Josep Bonet Calderó amb el suport de 

la Sra. Dolors Espluga Espluga i del Sr. Joan Puig Lopez. 
• Representant de l’Alcaldia als nuclis de Tragó i Nuncarga al Sr. Joan Puig 

Lopez.  
 
L’alcalde manifesta que les competències que la Llei atorga a l’alcaldia  sobre 
les regidories anteriors quedaran a aquesta, sense que es faci delegació de 
competències. 



 
 
9.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RE LATIVES AL 
NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE. 

 
L’Alcalde-President dóna compte al Ple de la Corporació del Decret de l’Alcaldia 
núm. 20/2011, de data 15 de juny de 2011, pel qual es nomena Tinenta 
d’Alcalde la regidora següent: Sra. Dolors Espluga Espluga.  
 
A la Tinent d’Alcalde, com a tal, li correspondran les atribucions que assenyala 
l’article 47 del ROF. 
 
 
I no havent-hi més assumptes en l’ordre del dia, el senyor Alcalde aixeca la 
sessió a les 21:49 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb 
el vistiplau del Sr. Alcalde-president. 
    
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde -president 
 

 


