
A C T A 
                                  
DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT,  REALI TZADA EL DIA 13 
DE  JUNY DE 2015. 
 
A la Torre de Capdella, el dia tretze de juny dos mil quinze. Essent les dotze hores 
es reuneixen a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, els senyors que tot seguit es 
relacionaran, als efectes de fer sessió pública extraordinària de constitució del nou 
Ajuntament. 
 
ASSISTENTS:                                                                             NO ASSISTEIXEN: 
 

- Riel Afonso Vidal 
- Joan Boneta Carrera 
- Josep Mª Dalmau Gil. 
- Maria Pilar Juanmartí Capdevila. 
- Joaquim Llorente Campos 
- Marc Peró Agullana. 
- Lluís Peroy Benet. 

 
-Secretària-Interventora: 
EULALIA BALSELLS TRIQUELL 
 
que representen els set dels Regidors electes proclamats per la Junta Electoral de 
Zona de Tremp, segons còpia de l'acta de proclamació que ha estat  tramesa per 
l'esmentada Junta a aquest Ajuntament, com a resultat de les Eleccions Locals 2015 
realitzades el proppassat dia 24 de maig. 
 
Assisteix la Secretària, Sra. Eulàlia Balsells Triquell, qui ho és de la Corporació 
Municipal. 
 
Declarada oberta la sessió, es forma la Mesa d'Edat, integrada pels regidors electes 
de major i menor edat presents en l'acte, quedant constituïda la Mesa d'Edat per: 
 
- Josep Maria Dalmau Gil 
- Riel Afonso Vidal. 
 
Ocupant la presidència el primer d'ells, i actuant com a Secretària de la Mesa qui ho 
és de la Corporació.  
 
Seguidament, per ordre del Sr. President es llegeixen les disposicions legals 
referents a l'acte de constitució de l'Ajuntament, entre elles les contingudes a l'article 
195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i l'article 
37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, el resum general de les 
dades resultants de les eleccions realitzades d'acord amb el que s'exposa: 
 

o Electors: 658 



o Votants: 497 
o Blancs: 21 
o Nuls: 1 
o Vots vàlids: 496 
o Vots per PSC-CP: 250 – 4 regidors. 

� Josep Mª Dalmau Gil 
� Maria Pilar Juanmartí Capdevila 
� Lluís Peroy Benet 
� Joan Boneta Carrera 

o Vots per CIU: 119 – 2 regidors. 
� Marc Peró Agullana 
� Joaquim Llorente Campos 

o Vots per CUP: 106 – 1 regidors. 
� Riel Afonso Vidal 

 
La Mesa d'Edat procedeix a l'examen dels credencials presentades pels proclamats i 
constata la seva  personalitat així com les identitats respectives d'acord amb l'article 
7 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
A continuació es constata que tots els membres presents han formulat i presentat 
declaració del seus bens i activitats privades, així com la declaració de què no els 
afecta cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 
proclamació, tal com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny i la Presidència els informa de l’obligació que tenen pel futur 
de declarar qualsevol causa d'incompatibilitat que els afecti, o pugui afectar, d'acord 
amb la legislació aplicable. 
  
Per tal que els candidats proclamats puguin adquirir plenament la condició de 
regidors cal que jurin o prometin el càrrec d'acord amb l'article 1 del RD 707/79, 
(108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 
l'article 40.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre) i que compleixin la 
resta de requisits legals, a tals efectes la Presidència de la Mesa d'Edat formula a 
cadascun dels regidors proclamats electes la següent pregunta: "Jureu o prometeu 
per la vostra consciència i honor complir fidelment  les obligacions del càrrec 
de regidor de l'Ajuntament de la Torre de Capdella amb lleialtat al Rei, guardar i 
fer guardar la constitució com a norma fonamental d e l'Estat ? ". 
 
Contesten per ordre alfabètic de cognoms els següents regidors electes emeten la 
promesa, contestant a la pregunta del President "Si, prometo”, o “per imperatiu 
legal”: 
 

El Sr. Riel Afonso Vidal: per imperatiu legal 
El Sr. Joan Boneta Carrera: ho prometo 
El Sr. Josep Mª Dalmau Gil.: ho prometo 
La Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila: ho prometo 
El Sr. Joaquim Llorente Campos: ho prometo 



El Sr. Marc Peró Agullana.: ho prometo 
El Sr. Lluís Peroy Benet: ho prometo: Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
l'Ajuntament de la Torre de Capdella i per imperatiu legal: amb lleialtat al Rei, 
guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'Estat 

 
Seguidament, els membres electes assistents a la sessió prenen possessió del 
càrrec de regidors d'aquest Ajuntament i els Srs. Dalmau, Peroy, Juanmartí i Afonso 
fan unes mencions polítiques sobre el seu compromís amb la Generalitat de 
Catalunya, i la societat catalana. 
 
Tot seguit, previ atorgament de la paraula per part de la Presidència, la Sra. 
Secretària-Interventora, dóna compte de l'acta d'arqueig extraordinari, referida al dia 
d'ahir, dels fons existents en la Caixa de la Corporació i en els dipòsits bancaris de 
titularitat municipal. També dóna compte de l'inventari de béns i drets del municipi 
informant que s'està procedint a la seva actualització. 
 
A continuació es precedeix, d'acord amb el que disposa l'article 196 de la Llei 
Orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a l’elecció d'Alcalde,  
a tal fi es llegeixen els preceptes legals d’aplicació. 
 
El Sr. President pregunta com es farà la votació per elecció de les Candidatures, 
optant per la votació a mà alçada, un cop nomenats els candidats. 
 
El Sr. President invita als regidors que encapçalen les llistes respectives per si volen 
presentar la seva candidatura, i ho fan els següents: 
 
* Josep Maria Dalmau Gil, de la llista PSC-PM. 
 
* Riel Afonso Vidal, de la llista CUP 
 
El Sr. Marc Però de la llista CIU, s’absté de presentar candidatura i dóna suport a 
l’equip que surti, per tal de poder fer una oposició constructiva. 
 
Comença la votació preguntant pel nom del candidat, i un cop realitzat l'escrutini, 
aquest dóna el següent resultat: 
 
• Josep Maria Dalmau Gil: 4 vots a favor, 1 en contra i 2 vots d’abstenció.  
• Riel Afonso Vidal: 1 vot a favor i 6 abstencions 
 
Conseqüentment, en adaptació de la normativa aplicable resulta que ha estat elegit 
Alcalde el Sr. Josep Maria Dalmau Gil, que encapçala la llista de PSC-PM, per 
obtenir 4 vots, que representen majoria absoluta respecte dels 7 membres que de 
dret composen el Ple de l'Ajuntament. 
 
La Secretaria de la Corporació proclama Alcalde el Sr. Josep Maria Dalmau Gil. 
 



L'Alcalde electe manifesta la seva acceptació expressa i pren possessió del càrrec 
prèvia realització de la promesa que tot seguit es descriu: "Prometo per la meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacio ns del càrrec d'Alcalde de 
l'Ajuntament de la Torre de Capdella amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar 
la constitució com a norma fonamental de l'Estat". 
 
La Corporació Municipal queda definitivament constituïda de la següent forma: 
 
Alcalde: 
 
  * Josep Maria Dalmau Gil 
 
Regidors: 
 

La Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. 
El Sr. Lluís Peroy Benet. 
El Sr. Joan Boneta Carrera 
El Sr. Marc Peró Agullana. 
El Sr. Joaquim Llorente Campos 
El Sr. Riel Afonso Vidal 

 
A continuació pren la paraula el Sr. Riel Afonso i a Marc Peró, donant l’enhorabona 
al nou Alcalde i manifestant el seu interès per treballar pels interessos dels veïns del 
municipi i promoure els projectes que es consideren primordials pel 
desenvolupament de la Vall, des del seu nou lloc en el Consistori. 
  
Seguidament el Sr. Alcalde dirigeix uns mots de salutació als seus companys de la 
Corporació, agraint la confiança que li han manifestat i promet treballar, amb la 
col·laboració de tots, per a bé del Municipi, instant-los a desenvolupar la seva tasca 
amb un gran respecte i sensibilitat en vers a les necessitats i inquietuds dels veïns 
del municipi. Posant de manifest, alhora, que es tindrà en compte amb caràcter 
prioritari la voluntat i les peticions dels veïns. També recorda als regidors sortints 
agraint la tasca desenvolupada durant els quatre anys que van compartir legislatura. 
 
En aquest punt es fa entrega dels pins als nous regidors i del bastó d’alcalde al Sr. 
Dalmau. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les dotze hores i vint-i-
cinc minuts, de la qual s’estén la present acta, que serà transcrita al Llibre d'Actes 
del Ple, i que signen amb mi, la Secretària, tots els assistents. Certifico. 
 
L'ALCALDE                                                                                       LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 


