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CERTIFICAT DE L’ACORD 

 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del sis de juliol de dos 
mil onze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 
 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia sis de Juliol de dos mil onze. Essent les vint-i-
dos hores, es reuneixen a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, els senyors que tot 
seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil, als 
efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar 
reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                          NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
 JOSEP MARIA DALMAU i GIL.                                                Cap. 
- Regidors:                                                                               
 MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
 LLUIS PEROY i BENET. 
 JOAN BONETA i CARRERA. 
 MARC PERÓ AGULLANA 
 NEUS BURGUÉS COMA 
 JOSEP AMOROS BATALLA. 
 
 
 - Secretària: 
 EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL. 
                                  

ORDRE DEL DIA 
 

• APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
• REGIM DE LES SESSIONS DEL PLE. 
• CREACIO DE LES AREES DE TREBALL. 
• REPRESENTANT MUNICIPAL EN ORGANS COL·LEGIATS. 
• NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I ALTRES REPRESENTANTS 

DE L’ALCALDIA. DONAR-NE COMPTE.  
 
La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per a realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'Ordre del Dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
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ACORDS 

 
- APROVACIO DE L' ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.  
 
Es dóna compte de l'acta corresponent a la sessió de constitució de l’Ajuntament 
realitzada el dia onze de Juny de 2011, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots 
els regidors, consta de quatre fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat. 
 
- REGIM DE LES SESSIONS DEL PLE.  
 
En aquest punt es fa lectura de la proposta presentada per la portaveu del grup CIU, 
per tal que es puguin realitzar els Plens els divendres a la nit, amb la finalitat que els 
veïns puguin assistir-hi. 
 
El Sr. Dalmau pren la paraula i comenta que porta vuit anys a l’Ajuntament i que aquest 
tema l’han estudiat molt a fons, i fins i tot s’havia mirat de fer els plens en dilluns. 
Referent a que els veïns estarien més informats, creu que es poden informar per la 
pàgina web, pel butlletí i per altres mitjans que tenen a disposició. 
A més a més els divendres és possible que hi hagi veïns del municipi que aprofitin per 
marxar, i també s’ha de pensar que els dijous, a l’obrir les oficines de l’Ajuntament tot el 
dia, si és necessita alguna documentació es pot preparar més fàcilment. També 
comenta que abans de presentar-se a un càrrec a l’ajuntament s’ha de saber que hi ha 
moltes obligacions. 
Tot i l’exposat considera que es pot sotmetre a votació la proposta. 
 
Pren la paraula, la Sra. Burgués i demana que les actes dels plens que hi ha a la 
pàgina web s’haurien d’actualitzar més sovint del que s’actualitzen per poder estar 
informats. 
Per la seva part, no cal sotmetre a votació la proposta, ja que estan d’acord amb el 
raonament plantejat, però la proposta l’han fet perquè hi ha hagut veïns que ho havien 
demanat. 
 
El Sr. Alcalde posa de manifest la conveniència de fixar els dies i hores en què haurà 
de realitzar les seves sessions ordinàries aquest Ajuntament en Ple, proposant la 
realització d'una sessió ordinària cada tres mesos de conformitat amb allò que disposa 
l'article 46 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 78.1 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 
seguint amb la periodicitat establerta fins el moment però modificant les hores en les 
quals es duien a terme. 
 
Posada a votació la proposta de l'Alcaldia de mantenir la periodicitat que les sessions 
del Ple i amb els nous horaris proposats, el Ple per unanimitat, acorda: 
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PRIMER.- ESTABLIR que el Ple de la Corporació realitzarà una sessió ordinària cada 
tres mesos. 
 
SEGON.- DETERMINAR que es realitzarà l'esmentada sessió ordinària el darrer dijous 
dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any i preferentment a  20.30 hores al 
gener i octubre i a les 21.30 hores a l'abril i 22.00 hores al juliol; si bé aquestes sessions 
ordinàries podran traslladar-se a la setmana anterior o posterior en casos concrets i 
sempre que hi hagi motius degudament justificats i ho facin necessari. 
 
- CREACIO DE LES AREES DE TREBALL.  
 
A) AREES DE TREBALL. 
 
A continuació, per al millor funcionament i preparació dels diversos assumptes 
municipals, d'acord amb la facultat d'autoorganització i la legislació vigent en matèria 
d'organització complementària dels Ens Locals, a proposta de la presidència es 
formulen les següents propostes de creació d'àrees de treball. 
 
El Sr. President, proposa: la creació de CINC àrees de treball, formades per un cap 
d’àrea i un Regidor, on es treballi d'acord amb les següents matèries: 
 
* AREA Núm.- 1.- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS 
* AREA Núm.- 2.- SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
PATRIMONI, IMMIGRACIÓ I RECURSOS HUMANS 
* AREA Núm.- 3.- AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA I FIRES. 
* AREA Núm.- 4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME, 
ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ.  
* AREA Núm.- 5.- GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
 
El Ple per majoria absoluta, amb el vots favorable del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i 
dels regidors Sr. Lluís Peroy, Sra. Maria Pilar Juanmartí, Sr. Joan Boneta, Sr. Jordi 
Bosch, Sra. Neus Burgués Coma, i el Sr. Josep Amorós, acorda la creació d’aquestes 
sis àrees: 
 
* AREA Núm.- 1.- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS 
* AREA Núm.- 2.- SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
PATRIMONI, IMMIGRACIÓ I RECURSOS HUMANS 
* AREA Núm.- 3.- AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA I FIRES. 
* AREA Núm.- 4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME, 
ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ.  
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* AREA Núm.- 5.- GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
A continuació el Sr. Alcalde proposa als seus representants de les àrees, i que s’inclou 
en la proposta d’acord que es descriu a continuació en tot el seu contingut:  
 
* AREA Núm.- 1.- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS.  Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Luís Peroy i Benet. I en cas 
d’absència del cap d’àrea la Regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila  
 
* AREA Núm.- 2.- SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
PATRIMONI, IMMIGRACIÓ I RECURSOS HUMANS. Com a Cap d’àrea la Regidora 
Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. I en cas d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. 
Lluís Peroy Benet  
 
* AREA Núm.- 3.- AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA I FIRES. Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta Carrera. I en cas 
d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Marc Peró Agullana 
 
* AREA Núm.- 4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME, 
ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ. Com a Cap d’àrea el Regidor 
Sr. Marc Peró Agullana. I en cas d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta 
Carrera  
 
* AREA Núm.- 5.- GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Com a Cap de l’àrea, 
el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil. 
 
 
El Ple per majoria absoluta, amb el vots favorable del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i 
dels regidors Sr. Lluís Peroy, Sra. Maria Pilar Juanmartí, Sr. Joan Boneta, Sr. Jordi 
Bosch, Sra. Neus Burgués Coma i Sr. Josep Amorós, acorda que les àrees creades 
queden amb la següent composició: 
 
* AREA Núm.- 1.- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS.  Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Luís Peroy i Benet. I en cas 
d’absència del cap d’àrea la Regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila  
 
* AREA Núm.- 2.- SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
PATRIMONI, IMMIGRACIÓ I RECURSOS HUMANS. Com a Cap d’àrea la Regidora 
Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. I en cas d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. 
Lluís Peroy Benet  
 
* AREA Núm.- 3.- AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA I FIRES. Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta Carrera. I en cas 
d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Marc Peró Agullana 
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* AREA Núm.- 4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME, 
ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ. Com a Cap d’àrea el Regidor 
Sr. Marc Peró Agullana. I en cas d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta 
Carrera  
 
* AREA Núm.- 5.- GOVERNACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Com a Cap de l’àrea, 
el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués dient que voten a favor de les àrees però que no se’ls ha donat la 
informació que va demanar a Secretaria. 
- El Sr. Dalmau li respon dient que no han passat per l’Ajuntament a preguntar-ho. 
 
 
B) COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES. 
 
Vists els preceptes legals que imposen l'obligatorietat d'existir, en cada Corporació local, 
una Comissió Especial de Comptes, en especial l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les bases del règim local, l'article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l'article 212 
del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i l'article 127 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Ple, per unanimitat, s'acorda la creació de la Comissió 
Especial de Comptes que estarà formada pels regidors següents: 
 
Josep Maria Dalmau Gil, Lluís Peroy Benet, Maria Pilar Juanmartí i Marc Peró Agullana; 
pel que fa al representant del grup de CIU, la Sra. Neus Burgués accepta la proposa del 
president de la Corporació. Actuant com a President de la mateixa el Sr. Dalmau, 
Alcalde de la Corporació 
 
 
C) NOMENAMENT DEL TRESORER. 
 
Tot seguit, atenent allò que es disposa a l'article 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
aquest Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: atribuir la responsabilitat 
administrativa de les funcions pròpies de Tresorer al regidor d'aquest Ajuntament Sr. 
Lluís Peroy Benet. 
 
- REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ORGANS COL.LEGIATS.  
 
A continuació el Sr. President manifesta que de conformitat amb el que disposen  els 
Estatuts dels diferents òrgans col·legiats en que aquest municipi té representació, s'ha 
de procedir al nomenament dels regidors que en formaran part; proposant que siguin 
designats els regidors següents que han de formar part d'aquest òrgans col·legiats. 
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*  Al Patronat del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici del D. De medi 
Ambient: el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau Gil. 
 
* A la Junta de Patrons de la Fundació Pública Municipal Residència Sanitària Nostra 
Senyora de Ribera del municipi de la Pobla de Segur: la regidora Sra. Maria Pilar 
Juanmartí Capdevila. 
 
* Al Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca: com President el que ho és de la 
Corporació; com a vice-president del Patronat el Regidor Sr. Marc Peró Agullana, cap 
de l’àrea de Turisme, com a Tresorer el que ho és de l'Ajuntament, i com representants 
dels grups polítics que conformen la Corporació, pel grup de PSC-PM la Sra. Maria Pilar 
Juanmartí, i Joan Boneta Carrera pel grup de CIU el regidor que designen, el Sr. Josep 
Amorós Batalla, com a membres de la Junta de Govern, tal com indiquen els Estatuts. 
 
*  A l'Associació de Municipis amb Centrals Hidroelèctriques i Federació de Municipis 
amb Centrals Hidroelèctriques: el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau Gil. 
   
* A la Comissió de seguiment medi-ambiental del domini esquiable de Filià: Sr. Joan 
Boneta Carrera. 
 
El Sr. President proposa als membres dels grups de CIU com a representants pel 
Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca. A la qual proposta accepten. 
 
Realitzades les votacions sobre la proposta formulada, el Ple per unanimitat, acorda:  
 
PRIMER.- ELEGIR I NOMENAR com a representants de l'Ajuntament en els 
organismes que s'indiquen els regidors que tot seguit es nomenen: 
 
*  Al Patronat del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici del D. De medi 
Ambient: el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau Gil. 
 
* A la Junta de Patrons de la Fundació Pública Municipal Residència Sanitària Nostra 
Senyora de Ribera del municipi de la Pobla de Segur: la regidora Sra. Maria Pilar 
Juanmartí Capdevila. 
 
* Al Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca: com President el que ho és de la 
Corporació; com a vice-president del Patronat el Regidor Sr. Marc Peró Agullana, cap 
de l’àrea de Turisme, com a Tresorer el que ho és de l'Ajuntament, i com representants 
dels grups polítics que conformen la Corporació, pel grup de PSC-PM la Sra. Maria Pilar 
Juanmartí, i Joan Boneta Carrera pel grup de CIU el regidor que designen, el Sr. Josep 
Amorós Batalla, com a membres de la Junta de Govern, tal com indiquen els Estatuts. 
 
*  A l'Associació de Municipis amb Centrals Hidroelèctriques i Federació de Municipis 
amb Centrals Hidroelèctriques: el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau Gil. 
   



 

 

7 

 

* A la Comissió de seguiment medi-ambiental del domini esquiable de Filià: Sr. Joan 
Boneta Carrera. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquesta elecció i nomenament als interessats i als organismes 
esmentats als efectes procedents. 
 
TERCER.- En cas de necessitat, l’Alcalde podrà delegar l’assistència a les reunions 
dels òrgans col·legiats a un altre membre que no sigui el designat per aquest acord. 
 
- NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I ALTRES REPRESEN TANTS DE 
L’ALCALDIA. DONAR-NE COMPTE.  
 
Acte seguit, per part del Sr. Alcalde es procedeix a donar coneixement a la Corporació 
de les resolucions adoptades: 
 
NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE . De conformitat amb les facultats i 
atribucions atorgades per l'article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 46 del ROFRJEL, s'han 
nomenat, per Resolució de l'Alcaldia núm.- 39/2007, Tinents d'Alcalde els regidors: 
  
* PRIMER TINENT D'ALCALDE: Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. 
* SEGON TINENT D'ALCALDE:  Sr. Lluís Peroy Benet. 
* TERCER TINENT D’ALCADE: Sr. Joan Boneta Carrera 
 
Als Tinents d'Alcalde, com a tal, els correspon substituir en la totalitat de les seves 
funcions a l'Alcalde, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti 
per a l'exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d'Alcalde 
en els supòsits de vacant a l'Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde. 
 
De tot el que en queden assabentats. 
 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS PERSONALS DE L’ALCALDE .  
 
El Sr. Dalmau pren la paraula en aquest punt, informant que els representants 
personals de l’alcalde s’elegiran d’immediat, i que tot i que ell té la facultat d’elegir els 
representants que vulgui, serà cada poble qui elegeixi democràticament cada un dels 
representants. 
 
Un cop cada poble elegeixi al seu representant l’Alcalde, de conformitat amb les 
facultats i atribucions atorgades per l'article 21 i 24 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’article 20 del RD 781/86, de 18 d’abril, Text 
refós en matèria de règim local  i l’article 122 del ROFRJEL, dictarà Resolució d’Alcaldia 
amb els nomenats i es donarà compte d’aquesta en el Ple corresponent. 
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Arribat aquest punt l’Alcalde, sol·licita la paraula per comentar que per aquesta 
legislatura hi haurà la següent comissió: 

- La Comissió de la Fira de la Pobleta  
 
 
Pel que fa a la Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui, es procedirà a la constitució 
quan la Junta Electoral de Zona trameti les credencials designats pel partit majoritari en 
les eleccions del passat 22 de maig, i que són els següents: 
 
Del partit PSC-PM: 

- Francisco Fornons Gallart 
 
Del partit CIU: 

- Julià Hereu Lozano 
 
 
En aquest punt, la Sra. Burgués pren la paraula per demanar que es faciliti degudament 
i a temps la documentació dels plens, ja que la d’aquest ple no s’ha facilitat. 
No pot estar ni a favor ni en contra dels membres designats, creu que ja són els que hi 
ha, i que no ho han sabut abans. 
El Sr. Dalmau també pren la paraula per explicar que pel que fa als pressupostos, es 
sabut que hi ha una manca de subvencions i que serà difícil de portar a terme les obres 
que es tenen previstes però no per això deixaran de demanar-ne. 
Pren la paraula la Sra. Juanmartí, comentant que a l’agenda cultural hi havia 
programats dos concerts a la vall fosca, però el que s’havia de fer a Espui s’ha suspès. 
 
La Sra. Burgués agraeix que els donin suport i informació per la realitzar la seva tasca, i 
diu que durant aquests darrers 8 anys s’han aconseguit moltes coses, i que potser era 
perquè governava el tripartit. Comenta que des de CIU donaran suport per tal que es 
puguin aconseguir les subvencions que facin falta. 
El Sr. Peroy pren la paraula per comentar que s’haurien d’oblidar els partits. S’ha de 
treballar tots junts, se sap que no es farà res extraordinari, però tot el que es pugui 
aconseguir per la vall serà molt ben rebut. 
La Sra. Burgués li diu que si que es treballarà per la vall, però s’ha de tenir en compte 
que els partits influeixen. 
El Sr. Dalmau recorda que tota la documentació està a l’Ajuntament i que sempre s’ha 
dit que si algú vol consultar, pot passar per l’ajuntament en hores d’oficina. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde-President, aixeca la sessió a les vint-
i-dos hores trenta-cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta 
acta. Tot el qual certifico.”  
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I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 8 d’agost de 2011. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


