
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 8 
DE JULIOL DE 2015 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2015 
Caràcter: extraordinari 
Data: 8 de juliol de 2015 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 22:10 hores 
Lloc: Casa consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen: 
 
Gemma Orrit Capdevila 
Josep Codina Solé 
Imma Ortonobes Alsedà 
Joan Puig López 
Jaume Angrill Esteve 
 
Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
No hi assisteixen i excusen la seva assistència:  
 
Anna Bonet Peláez  
Dolors Espluga Espluga 
 
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/A. 
4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES 
ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT. 
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.- CANVI DE CLAUERS. 
10.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RELATIVES AL 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDESSA. 
 
 

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 
233/2015, de 30 de març, el passat 24 de maig de 2015 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, en conformitat 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 l’últim dilluns no festiu de 
cada dos mesos, a les 21:30 hores, en la Sala de sessions de l’Ajuntament, 
celebrant-se la primera sessió ordinària el darrer dilluns del mes de juliol de 
2015. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, 
aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora. 
 
Segon.- Facultar la senyora Alcaldessa per suspendre la celebració del Ple 
ordinari dels mesos d’agost i desembre, com a conseqüència de les vacances 
d’estiu i de les festes de Nadal, quan això no menyscabi la gestió dels 
assumptes municipals. 
 
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 
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, el 
nombre dels quals és proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament o 
igual per cada grup. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcaldessa proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord 
següent: 
 
Únic.- Crear la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. Aquesta Comissió estarà 
integrada per la representació proporcional del diferents grups polítics que 
integren la corporació. La composició serà la següent: 
 
Alcaldessa:  Sra. Gemma Orrit Capdevila (VP-AM) 
Vocals:  Sra. Anna Bonet Peláez  (VP-AM) 
 Sr. Josep Codina Solé (VP-AM) 
 Sra. Imma Ortonobes Alsedà (VP-AM) 
 Sra. Dolors Espluga Espluga (CiU) 
 Sr. Joan Puig López (CiU) 
 Sr. Jaume Angrill Esteve (CiU) 
Secretària 
interventora: 

Sra. Maria Teresa Solsona 
Vila  

Secretària interventora de 
la Corporació 

 
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, aprova la 
proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
3.- NOMENAMENT DE TRESORER/A. 
 
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. 
 
Vist el que disposa l’encara vigent Ordre de 16 de juliol de 1963, que regula el 
règim de les dipositaries no servides per funcionaris del cos nacional, que 
estableix que l’aval a constituir és del 4% al 6% del pressupost. No obstant la 



regla 80 de l’esmentada Ordre estableix que si la corporació optés per 
encomanar les funcions de dipositari a un dels seus membres electius, podrà 
rellevar-lo de l’obligació de prestar fiança. En aquest cas, en l’acord de 
designació s’ha de fer constar expressament que els restants membres electius 
seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 
 
Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent: 
  
Primer.-  Nomenar tresorera de l’Ajuntament  a la Sra. Anna Bonet Peláez,  
regidora de la corporació.  
 
Segon.- Rellevar a la Sra. Anna Bonet Peláez, regidora de la corporació a 
l’obligació de prestar fiança, fent constar de forma expressa que la resta de 
membres de la corporació respondran solidàriament del resultat de la gestió.  
 
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, aprova la 
proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT 
L’AJUNTAMENT. 
 
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), de 
l’Associació Pobles amb encant de Lleida, 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, de l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), i del Consorci Segre-Rialb. 
 
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 Residus de l’Alt Urgell 
Meridional a l’alcaldessa senyora Gemma Orrit Capdevila 
 
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 a la regidora senyora Anna Bonet Peláez. 
 
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 (AUGEMA)  a l’alcaldessa 
senyora Gemma Orrit Capdevila. 
 
Quart.- 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’Alcaldessa senyora Gemma 
Orrit Capdevila. 
 
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’Alcaldessa senyora 
 Gemma Orrit Capdevila i als  regidors senyors Josep Codina Solé i Imma 
Ortonobes Alsedà. 
 
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 la regidora 
senyora Anna Bonet Peláez. 
                                      
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 la regidora senyora Imma Ortonobes Alsedà. 
 
Vuitè.- Designar com a representant municipal a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) a l’alcaldessa senyora Gemma Orrit Capdevila. 
 
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’Alcaldessa senyora Gemma Orrit Capdevila i a la regidora 
senyora Anna Bonet Peláez com a substituta per cas que aquesta no hi pugui 
assistir. 
 
Desè.- Comunicar aquest acord als organismes esmentats en els apartats 
anteriors 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 unanimitat dels membres presents, aprova la 
proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
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/a regidor/a o representant nomenat per 
aquest. 
 
Com a conseqüència de les Eleccions Locals que van tenir lloc el passat dia 24 
de maig de 2015 s’ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la 
constitució del nou Ajuntament que va tenir lloc el passat dia 13 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 o una regidora. 
 
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 a la 
regidora senyora Imma Ortonobes Alsedà. 
 
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. 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, aprova la proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat 
formulada. 
 
En aquest mateix acte la Sra. Ortonobes accepta la designació que en ella 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 les esmentades Entitats, i de conformitat 
amb el que disposen els seus Estatuts Reguladors, correspon a aquest municipi 
designar els representats municipals en cadascuna. 
 
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 Josep Codina Solé. 
 
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 unanimitat dels membres presents 
aprova la proposta d’Alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
En aquest mateix acte el Sr Josep Codina Solé 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 24 
de maig de 2015 s’ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la 
constitució del nou Ajuntament que va tenir lloc el passat dia 13 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 

Josep Codina Solé. 
 
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 
aprova la proposta d’Alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 



En aquest mateix acte el Sr. Josep Codina Solé accepta la designació que en ell 
ha recaigut. 
 
 
8.- DESIGNACIÓ DE RESPONSABILITATS PER REGIDORIES. 
 
L’equip de govern vol que consti en acta que en una reunió del seu equip amb 
els regidors de Convergència i Unió (CiU) Dolors Espluga Espluga, Joan Puig 
López i Jaume Angrill Esteve, que va tenir lloc el dia 18 de juny, se’ls va oferir si 
volien formar part d’alguna regidoria, i que no van acceptar formar part de cap. 
 
A continuació, a fi i efecte de coordinar els serveis municipals i per tal de 
facilitar-ne les tasques de direcció, inspecció i impuls, l’Alcaldessa proposa: 
 
Primer.- Establir les àrees competencials, amb la denominació específica de 
REGIDORIA, que seguidament es relacionen, designant-se responsable la 
senyora Alcaldessa senyora Gemma Orrit Capdevila: 
 

 Transparència i Obligacions de Transparència. 
 Governació, règim intern, organització, administració, contractacions, 

patrimoni, coordinació. 
 Medi ambient, medi natural, medi rural, boscos, camins, forestal, ADF 

i protecció civil, amb el suport del Sr. Josep Codina Solé. 
 Seguretat ciutadana. 
 I, la resta de matèries no atribuïdes expressament a una altra regidoria. 

 
Segon.- Establir les àrees competencials, configurades com a delegacions 
especials unipersonals i amb la denominació específica de REGIDORIA, que 
seguidament es relacionen, designant-se els senyors/senyores 
regidors/regidores responsables i l'abast de la Delegació: 
 

 Comunicació, mitjans de comunicació, imatge corporativa, informació i 
noves tecnologies a la Sra. Anna Bonet Peláez. 

 Acció territorial, territori, urbanisme, habitatge, equipaments, espais 
públics i infraestructures al Sr. Josep Codina Solé, amb el suport de la 
Sra. Gemma Orrit Capdevila.  

 Manteniment, brigada municipal, obres, parcs i jardins i via pública al Sr 

Josep Codina Solé. 
 Atenció al ciutadà, acció ciutadana, participació ciutadana i barris a la Sra. 

Anna Bonet Peláez.  
 Ocupació, promoció econòmica i promoció social a la Sra. Imma 

Ortonobes Alsedà. 
 Agricultura, pagesia, ramaderia i pesca al Sr. Josep Codina Solé.   



 Benestar social, tercera edat, serveis socials, serveis a la persona, 
infància a la Sra. Imma Ortonobes Alsedà. 

 Cooperació i solidaritat a la Sra Imma Ortonobes Alsedà. 
 Igualtat a la Sra. Anna Bonet Peláez. 
 Cultura i joventut a la Sra. Anna Bonet Peláez.  
 Festes, lleure i turisme a la Sra.  Anna Bonet Peláez. 
 Esports a la Sra. Imma Ortonobes Alsedà.  
 Economia i hisenda a la Sra. Imma Ortonobes Alsedà. 
 Ensenyament a la Sra. Imma Ortonobes Alsedà.   
 Indústria, fires, consum i comerç a la Sra. Imma Ortonobes Alsedà . 
 Transports i mobilitat al Sr. Josep Codina Solé. 
 Sanitat a la Sra. Imma Ortonobes Alsedà. 
 

Abast de les Delegacions anteriors: Amb caràcter general, l’abast de les 
delegacions a dalt relacionades comprendrà les facultats de direcció i gestió de 
l’Àrea, sense menyscapte de les competències pròpies de l’Alcaldia o el Ple. En 
cap cas l’abast de les delegacions a dalt relacionades comprendrà la facultat de 
dictar actes administratius que afectin a tercers. 
 
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 
aprova la proposta d’Alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
9.- CANVI DE CLAUERS. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència 
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i 
celebrades el 24 de maig de 2015, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, 
amb la constitució del nou Ajuntament que va tenir lloc el passat dia 13 de juny, 
així doncs, és necessari procedir a la designació dels representants bancaris de 
la nova Corporació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer.- Designar representants bancaris de l’Ajuntament de Peramola a 
les persones següents: 
 

- Gemma Orrit Capdevila, amb DNI núm. 53395666-Q, alcaldessa- 
presidenta, 

- Anna Bonet Peláez, amb DNI núm. 53395113-S, tresorera, 



- Maria Teresa Solsona i Vila, amb DNI núm. 78149784Q, secretària-
interventora. 

 
Segon.- Facultar-los per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i 
autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, tots tres conjuntament 
podran disposar del moviment de fons que hi ha dipositats a les entitats 
bancàries, ordenar transferències i realitzar operacions que siguin precises 
davant les entitats bancàries. 
  
Tercer.- Comunicar aquest acord a les entitats bancàries 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 unanimitat dels membres presents, aprova la 
proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
10.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RELATIVES 
AL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDESSA. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldessa dóna compte al Ple del Decret 
42/2015, de 15 de juny de 2015, pel qual es van nomenar els tinents 
d’alcaldessa de l’Ajuntament de Peramola. Les persones nomenades són les 
següents: 
 
Tinències d’Alcaldia: 
 

Sra. ANNA BONET PELÁEZ, primera tinent d’alcaldessa 
Sr. JOSEP CODINA SOLÉ, segon tinent d’alcaldessa 

 
El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada. 
 
 
I no havent-hi més assumptes en l’ordre del dia, la senyora Alcaldessa aixeca la 
sessió a les 22:10 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb 
el vistiplau de la Sra. Alcaldessa-presidenta. 
    
La secretària interventora    Vist i plau 

L'alcaldessa -presidenta 
 

 


