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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 31 de juliol de dos 
mil quinze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia nou de juliol de dos mil quinze. Essent les vint-
i-una hores trenta minuts, 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 GIL                                                 Cap 
- Regidors:                                                                               
 MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
 LLUÍS PEROY BENET 
 JOAN BONETA CARRERA 
 MARC PERÓ AGULLANA 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
RIEL AFONSO VIDAL 
 
 
 - Secretària: 
 EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

ORDRE DEL DIA 
 

• APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
• RÈGIM DE LES SESSIONS DEL PLE 
• CREACIÓ DE LES ÀREES DE TREBALL 
• REPRESENTANT MUNICIPAL EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
• APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIO NS DE 

DESPESES DELS CÀRRECS ELECTES 
• NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I ALTRES REPRESENTA NTS 

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 

 
- APROVACIÓ DE L' ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l'acta corresponent a la sessió de constitució de l’Ajuntament 
realitzada el dia tretze de juny de 2015, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots 
els regidors, consta de quatre fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat. 
 
- RÈGIM DE LES SESSIONS DEL PLE  
 
Inicialment, i en resposta a la proposta presentada pel Sr. Riel Afonso, membre de la 
CUP, en què plantejava fer els plens en divendres per conciliació de la vida familiar, i 
per assistència de públic als plens, el Sr. Dalmau li contesta que normalment es fan els 
plens en dijous i que algun cop se n’ha fet el divendres. El que es fa és aprofitar que hi 
ha el personal de l’ajuntament per si s’ha de consultar alguna cosa. 
 
Seguidament 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 al 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 amb sis vots a favor i un en contra del 
Sr. Riel Afonso, acorda: 
 
PRIMER.- ESTABLIR que el Ple de la Corporació realitzarà una sessió ordinària cada 
tres mesos. 
 
SEGON.- DETERMINAR que es realitzarà l'esmentada sessió ordinària la darrera 
setmana, preferentment en dijous, dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada 
any i preferentment a les 20.30 hores al gener i a l’octubre , a les 21.30 hores a l'abril 
i 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 que ho 
facin necessari. 
 
- CREACIÓ DE LES ÀREES DE TREBALL  
 
A) ÀREES DE TREBALL 
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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 QUATRE àrees de treball, formades per un cap 
d’àrea i un regidor, on es treballi d'acord amb les següents matèries: 
 
* ÀREA Núm.- 1 .- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS.   
* ÀREA Núm.- 2.-  SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
IMMIGRACIÓ I RECURSOS HUMANS I NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ.  
* ÀREA Núm.- 3.-  AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA, INDÚSTRIA, COMERÇ I FIRES.  
* ÀREA Núm.- 4 .- GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN, PATRIMONI, ESPORTS I 
TURISME.  
 
El Ple per majoria absoluta, amb els vots favorables del Sr. Alcalde, Josep Maria 
Dalmau i dels regidors Sr. Lluís Peroy, Sra. Maria Pilar Juanmartí, Sr. Joan Boneta, i les 
abstencions del Sr. Marc Peró Agullana, Sr. Joaquim Llorente i del Sr. Riel Afonso, 
acorda la creació d’aquestes quatre àrees: 
 
* ÀREA Núm.- 1 .- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS.   
* ÀREA Núm.- 2.-  SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
IMMIGRACIÓ, RECURSOS HUMANS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ.  
* ÀREA Núm.- 3.-  AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA, INDÚSTRIA, COMERÇ I FIRES.  
* ÀREA Núm.- 4 .- GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN, PATRIMONI, ESPORTS I 
TURISME.  
 
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:  
 
* ÀREA Núm.- 1 .- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS.  Com a cap d’àrea el regidor Sr. Lluís Peroy i Benet. I en cas 
d’absència del cap d’àrea la regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila.  
 
* ÀREA Núm.- 2.-  SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
IMMIGRACIÓ, RECURSOS HUMANS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ. 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.  
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* ÀREA Núm.- 3.-  AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA, INDÚSTRIA, COMERÇ 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. Josep Maria Dalmau 
Gil. 
 
* ÀREA Núm.- 4 .- GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN, PATRIMONI, ESPORTS I 
TURISME. Com a cap de l’àrea, el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil. 
 
 
El Ple per majoria absoluta, amb el vots favorables del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau 
i dels regidors Sr. Lluís Peroy, Sra. Maria Pilar Juanmartí, Sr. Joan Boneta i les 
abstencions de Sr. Marc Peró Agullana i del Sr. Joaquim Llorente i el vot en contra del 
Sr. Riel Afonso, acorda que les àrees creades queden amb la següent composició: 
 
* ÀREA Núm.- 1 .- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS.  Com a cap d’àrea el regidor Sr. Lluís Peroy i Benet. I en cas 
d’absència del cap d’àrea la regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. 
 
* ÀREA Núm.- 2.-  SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
IMMIGRACIÓ, RECURSOS HUMANS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ. 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. 
 
* ÀREA Núm.- 3.-  AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA, INDÚSTRIA, COMERÇ 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. Josep Maria Dalmau 
Gil. 
 
* ÀREA Núm.- 4 .- GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN, PATRIMONI, ESPORTS I 
TURISME. Com a cap de l’àrea, el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil. 
 
 
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Vistos 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: 
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Pel que fa als representants de l’equip de govern el Sr. Josep Maria Dalmau Gil, el Sr. 
Lluís Peroy Benet, la Sra. Maria Pilar Juanmartí; pel que fa al representant del grup de 
CIU, el Sr. Marc Peró i pel que fa al representant de la CUP el Sr. Riel Afonso accepta 
la proposta 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 a 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. 
 
 
D) NOMENAMENT DE PORTAVEUS  
 
Atès que és necessari tenir un interlocutor per cada un dels partits que composen la 
corporació, per poder-se comunicar per qualsevol qüestió relacionada amb les tasques 
de la corporació, així com donar torns de paraula en les sessions plenàries o les 
reunions, es nomenen els següents portaveus: 
 
Pel grup de PSC-CP: Pilar Juanmartí Capdevila 
Pel grup de CIU: Marc Peró Agullana 
Pel grup de la CUP: Riel Afonso Vidal  
 
E) NOMENAMENT D’ASSISTENTS A LES MESES DE CONTRACTA CIÓ 
 
Vista la necessitat de convocar meses de contractació dins del normal funcionament de 
la Corporació, és necessari nomenar els regidors que composaran les meses de 
contractació, quedant la següent composició: 
 
Pel grup de PSC-CP: Josep Maria Dalmau Gil (on en qui delegui), Lluís Peroy Benet i 
Pilar Juamartí Capdevila 
Pel grup de CIU: Marc Peró Agullana 
Pel grup de la CUP: Riel Afonso Vidal 
 
 
- REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ÒRGANS COL.LEGIATS  
 
A continuació el Sr. President manifesta que de conformitat amb el que disposen  els 
Estatuts dels diferents òrgans col·legiats en què 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. 
 
*  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. 
 
* A les comunitats de propietaris Edifici Sant Martí Bisbe (Torre de Capdella), Edifici 
Sant (Paüls de Flamisell) i Casa de la Vila (Pobleta de Bellveí): el Sr. Sr. Josep Maria  
Dalmau, o regidor en qui delegui. 
 
Realitzades les votacions sobre la proposta formulada, el Ple per majoria de sis vots a 
favor i un vot en contra del Sr. Afonso, 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. 
 
*  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 mediambiental del domini esquiable de Filià: Sr. Joan 
Boneta Carrera. 
 
* A les comunitats de propietaris Edifici Sant Martí Bisbe (Torre de Capdella), Edifici 
Sant (Paüls de Flamisell) i Casa de la Vila (Pobleta de Bellveí), el Sr. Josep Maria  
Dalmau, o regidor en qui delegui. 
 
 
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. 



 

 

7 

 

 
 
- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZAC IONS DE 
DESPESES DELS CÀRRECS ELECTES  
 
Atès que les Bases d’execució del Pressupost regulen en el seu Article  35è.- El règim 
de retribucions i indemnitzacions per despeses efectivament realitzades del càrrecs 
electes i el personal de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
 
Atès que en la legislatura 2011-2015 es van preveure unes retribucions màximes per als 
càrrecs electes en funció de les assistències a plens i a reunions d’òrgans col·legiats, on 
ja s’hi havia aplicat la mateixa baixa de sous del 5% que es va aplicar als treballadors 
de l’ajuntament a l’any 2010, segons Reial Decret 8/2010 de reducció del dèficit públic i 
que van quedar de la següent manera: 

“� 1.070,32 € bruts/mes en el cas de Sr. Alcalde 
� 679,25 € bruts/mes, per als tinents d’Alcalde  
� 250 € bruts/mes per als Regidors: Neus Burgués Coma, Josep Amorós Batalla i 
Marc Peró Agullana” 

 
Atès que ens trobem davant una nova legislatura, s’ha de modificar l’article 35 esmentat 
quedant amb la següent redacció pel que fa a l’apartat dels càrrecs electes, per als anys 
2015-2019: 
 
“Primer .  Règim d’exercici del càrrec de Alcalde. 
El senyor alcalde president d’aquesta corporació, Sr. Josep Maria Dalmau Gil, exercirà aquest 
càrrec en règim d’estricta indemnització per a assistències efectives a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació que en formin part, sens perjudici de ser indemnitzat per les 
despeses efectivament realitzades, en la quantia assenyalada pel Ple. 
 
Segon . Règim general d’exercici dels càrrecs de Regidor/a. 
La 1a. Tinent d’alcalde d’aquesta corporació, Sra. Pilar Juanmartí Capdevila, el 2n Tinent 
d’Alcalde, Sr. Lluís Peroy, el 3r Tinent d’Alcalde, Sr. Joan Boneta Carrera, el regidor Sr. 
Joaquim Llorente Campos, el regidor el Sr. Marc Peró Agullana i el regidor Sr. Riel Afonso 
Vidal exerciran els respectius càrrecs en règim d’estricta indemnització per assistències 
efectives a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació que en formin part, sens 
perjudici de percebre igualment les indemnitzacions que els pugui correspondre per raó de les 
despeses efectivament realitzades, en la quantia assenyalada pel Ple. 
Els imports màxims seran: pel Sr. Alcalde, 1.070,32 € bruts al mes; per al 1r, 2n i 3r Tinent 
d’alcalde 689,45 € bruts al mes; i regidors: Marc Peró Agullana, Joaquim Llorente Campos i 
Riel Afonso Vidal 250 € bruts al mes, per dotze mesos. 
 
Tercer . Règim d’indemnització per assistència a Sessions d’òrgans col·legiats. 
S’estableix, pel mandat (2015-2019) i amb efectes 1 de juliol de 2015, indemnització per raó de 
l’assistència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats per part dels seus membres, en els 
següents imports per sessió o reunió : 
 
Ple 250,00 € 
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Òrgans col·legiats 140,00 € 

Altres òrgans col·legiats i de representació   60,00 € 
 
I amb els següents límits mensuals, qualsevol que sigui el nombre de sessions o reunions a les 
quals efectivament assisteixin o participin durant el mes: 

� 1.070,32 € bruts/mes en el cas de Sr. Alcalde 
� 679,25 € bruts/mes, per als tinents d’Alcalde  
� 250 € bruts/mes per als Regidors: Marc Peró Agullana, Joaquim Llorente Campos i 
Riel Afonso Vidal. 

 
Quart . Règim d’indemnitzacions per raó de la funció i despeses efectuades. 
 
La indemnització per a despeses de locomoció meritaran en el supòsit de desplaçaments fora i 
dins del terme municipal. En relació als imports fixats del preu per quilometratge i dietes per 
manutenció i estada, seran els que a continuació es detalla: 
 
a) Règim especial de desplaçaments dels representants de l’Alcaldia, càrrecs electes i personal 
de la Corporació: 

- Viatges dins i fora del municipi amb vehicle particular: s'abonaran a raó de 0.42 
euros/km recorregut. 

- Despeses de desplaçament tals com peatges, aparcaments o taxes de circulació es 
pagaran segons factures presentades i autoritzades. 

- En cas de persones col·laboradores amb l’Ajuntament, externes a la Corporació, però 
realitzant tasques sol·licitades o autoritzades expressament, s’estableix una retribució 
per import de 40 € sense pernoctació, i amb pernoctació 60 €, sense perjudici de les 
altres despeses que es puguin ocasionar en el desenvolupament de la seva tasca. 

      
b) Règim especial de manutenció del personal, dels càrrecs electes i de persones 
col·laboradores, en cas d’excedir en l’horari laboral amb un mínim d’una hora i mitja: 

- Esmorzar: 5,00 euros  
- Dinar: 17,00 euros  
- Sopar: 17,00 euros  
- Pernoctar: segons justificant presentat o 60 euros   

 
Les despeses del règim especial de manutenció es podran justificar mitjançant factura 
acreditativa de la despesa sempre i quan aquesta hagi estat autoritzada prèviament per 
l’Alcalde o persona encarregada de l’àrea per la qual es desenvolupi la tasca quan es tracti del 
personal del Consistori” 
 
Realitzades les votacions sobre la proposta formulada, el Ple per majoria de sis vots a 
favor i un vot en contra del Sr. Riel Afonso, acorda:  
 
Primer .- Aprovar la modificació de l’article 35 de les Bases d’Execució del Pressupost, 
sobre el règim de retribucions i indemnitzacions per despeses efectivament realitzades 
per a càrrecs electes. 
Segon .- Procedir a la seva publicació al BOP per fer efectiu aquest acord. 
Tercer .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
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En aquest punt intervé: 
- El Sr. Afonso pren la paraula dient que no es que es voti en contra per sistema, el que 
passa és que creu que hi ha mancances de transparència i a més a més, que no tenen 
una majoria molt àmplia. 
- El seu grup té diferents propostes a fer i les passa a explicar: 
* Fer plens ordinaris cada mes i no sols els que toquen per llei cada tres mesos, a més 
de fer els plens el divendres per la que gent que viu fora de la vall perquè hi puguin 
assistir. 
* Pel que fa a les àrees comenta que hi ha hagut més vots i més forces polítiques a la 
vall i que s’hagués pogut oferir alguna àrea als altres grups per donar cabuda a la resta 
de forces. 
* Considera que no s’hauria de cobrar per assistència als plens, ja que és una opció 
voluntària. Els agradaria que es posés a la web i al butlletí el que cobren els regidors, i 
en concepte de quines reunions es cobra cada mes, així es donarà a conèixer les 
despeses que es fan. 
* Els quilòmetres que es cobren creu que es paguen molt cars, ja que li sembla que 
abans era a 0.28, i ara a 0.42. La brigada no cobra aquests quilòmetres quan utilitza el 
seu cotxe i pels caps de setmana de guàrdia. 
* Li agradaria saber quan va costar el dinar que es va fer el dia de la Constitució de 
l’Ajuntament i a qui es va convidar en base a un criteri de transparència. 
 
- El Sr. Dalmau contesta dient que els plens s’avisen amb suficient antelació i justament 
ara a finals de mes toca un ple ordinari. 
Creu que les despeses que es fan a l’ajuntament s’han de cobrar i els desplaçaments 
també. 
L’ajuntament té un butlletí on surten totes les obres que es fan i els pressupostos, no 
s’ha intentat amagar mai a ningú el que es gasta. 
 
- El Sr. Peroy pren la paraula per explicar que les eleccions no van ser tan ajustades ja 
que els números són: PSC 250, CIU 119 i CUP 109. Per tant, van treure el doble que 
les altres forces polítiques. 
Pel que fa al ritme de treball de l’ajuntament, en cap moment es podrà dir que no s’està 
a disposició de la gent, sempre hi ha l’ajuntament obert per qui vulgui venir. 
El tema de la conciliació familiar, també s’ha de mirar des del punt de vista dels 
treballadors de l’ajuntament, que ja que hi ha dues tardes obertes, es pugui acudir a 
l’ajuntament aquests dos dies i no haver d’obrir més dies. 
Els sous dels regidors són els que hi ha, el que hi ha més són quilòmetres de despesa 
quan es van a les reunions fora del municipi. 
Pel que fa als quilòmetres de la brigada amb el seu cotxe particular, comenta que el 
centre de treball és la Torre de Capdella, si s’ha de venir a treballar amb el cotxe quan 
s’arriba a la Torre ja s’agafa el vehicle de la brigada, i quan hi ha guàrdia s’ha d’acudir a 
la incidència amb un cert temps de marge. 
El preu de les guàrdies s’ha aprovat entre tots els treballadors, totes les guàrdies van 
acompanyades d’un plus. 
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El sou mig dels treballadors de l’ajuntament és de 1500-1600 €, aquest any es tornarà a 
tractar de fer un conveni i així pot crear controvèrsies, i es farà entre tots. Li diu al Sr. 
Afonso que abans d’afirmar una cosa que s’informi. 
Pel tema de la transparència creu que n’hi ha, que en pot haver més, segur, però s’ha 
de fer entre tots. Hi ha quatre anys per endavant i l’emplaça a què aporti idees. 
 
- El Sr. Dalmau comenta que les eleccions ja van passar i que ara es governarà per 
tothom, i que segurament que es pot ser més transparent. 
 
- El Sr. Peró pren la paraula per explicar que no el van votar en contra a la constitució. 
Pel que fa al calendari de plens considera que han de tenir el seu criteri per marcar el 
ritme de treball i s’ha abstingut per no obstaculitzar-ho. 
Sí que ha de dir que se li va proposar presentar propostes a les sessions dels plens, 
però no així al cartipàs de les àrees. 
El tema de les retribucions ell hi ha votat a favor perquè ja ho va fer així en l’anterior 
legislatura. El que sí que s’uneix a la proposta del Sr. Afonso de què s’expliquin les 
dietes que hi ha, no tant l’import de les mateixes, sinó el perquè. 
Pel tema dels portaveus, ell s’ha posat com a portaveu del seu grup, però agrairia que 
també se li donés la paraula al seu company de grup. 
- El Sr. Dalmau contesta que evidentment es donarà la paraula a tothom, és sols per 
tenir un interlocutor en cas de ser necessari. 
Creu que els viatges i les dietes que s’han fet han aportat molt, perquè s’ha d’anar a 
tocar moltes portes abans d’aconseguir alguna cosa. 
- El Sr. Peroy explica que el dinar que es fa el dia de la Constitució de l’Ajuntament ja es 
feia abans que entressin ells a l’ajuntament, i sols es fa una vegada a la legislatura. Sí 
que val diners, però també es fa per la convivència. Considera que és important que la 
gent es relacioni i així es coneixen. Aquest any, com cada legislatura, s’ha convidat als 
regidors (entrants i sortints), als membres de l’EMD d’Espui, al Jutge de Pau i a la 
secretària, i també a les parelles dels que així ho vulguin. 
Pel que fa a les dietes està amb el que ja ha comentat el Sr. Dalmau, i en referència al 
tema dels portaveus no es negarà mai la paraula a ningú. 
 
- NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I ALTRES REPRESEN TANTS DE 
L’ALCALDIA. DONAR-NE COMPTE  
 
Constituïda la nova corporació com a resultat de les passades eleccions locals de 24 de 
maig de 2015, de conformitat amb el que estableixen les normes reguladores del règim 
local cal procedir a nomenar els tinents d’alcalde de l’Ajuntament. 
 
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, preveuen que l’Alcalde nomenarà 
lliurement els tinents d’alcalde, que són els següents: 
  
* PRIMER TINENT D'ALCALDE: Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. 
* SEGON TINENT D'ALCALDE:  Sr. Lluís Peroy Benet. 
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* TERCER TINENT D’ALCALDE: Sr. Joan Boneta Carrera 
 
Als tinents d'alcalde, com a tals, 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. 
 
 
- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS PERSONALS DE L’ALCALD E  
 
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. 
 
 
  
Pel que fa a l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui , es procedirà a la constitució 
quan la Junta Electoral de Zona trameti les credencials designades pel partit majoritari 
en les eleccions del passat 24 de maig, i que són els següents: 
 
Del partit PSC-PM: 

- Francisco Fornons Gallart 
- Elisabet Castilló Elies 

 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde-President, aixeca la sessió a les vint-
i-dos hores quinze minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta. 
Tot el qual certifico..” 
 
 
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, 4 d’agost de 2015. 
 
Vist i plau, 
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L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


