E S B O R R A N Y D E L’A C T A
de la sessió extraordinària de 1ª convocatòria, realitzada pel Ple de la Corporació el
dia setze de Juliol de dos mil set.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia setze de Juliol de dos mil set. Essent les vinti-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:
- Alcalde:
JOSEP MARIA DALMAU i GIL.
- Regidors:
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA
LLUIS PEROY i BENET.
JOAN BONETA i CARRERA.
JORDI BOSCH MASA
JOSEP AMOROS BATALLA.
SERGI GALANÓ MUÑOZ

NO ASSISTEIXEN:
Cap.

- 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.
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 s’adopten els següents
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 setze de Juny de 2007, 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.
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 de les sessions
del Ple i amb els nous horaris proposats, el Ple per unanimitat, 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 el darrer
dijous dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any i preferentment a les 20
hores al gener i octubre i a les 21.30 hores a l'abril i al juliol; si bé aquestes sessions
ordinàries podran traslladar-se al dijous anteriors o posteriors en casos concrets i
sempre que hi hagi motius degudament justificats i ho facin necessari.
- CREACIÓ DE LES ÀREES DE TREBALL.
A) ÀREES 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 SIS àrees de treball, formades per un cap
d’àrea i dos Regidors, on es treballi d'acord amb les següents matèries:
* ÀREA Núm.- 1.- HISENDA.
* ÀREA Núm.- 2.- OBRES, URBANISME I TELECOMUNICACIONS
* ÀREA Núm.- 3.- EDUCACIÓ, SANITAT, CULTURA I PATRIMONI
* ÀREA Núm.- 4.- AGRICULTURA, RAMADERIA.
* ÀREA Núm.- 5.- MEDI AMBIENT, TURISME I SERVEIS MÍNIMS
* ÀREA Núm.- 6.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA
El Sr. Alcalde diu que l’Àrea núm. 5 de Participació Ciutadana, és exclusivament
seva, i que serà ell mateix qui ho gestionarà.

El Ple per majoria absoluta, amb el vots favorables del Sr. Alcalde, Josep Maria
Dalmau i dels regidors Sra. Maria Pilar Juanmartí, Sr. Lluís Peroy, Sr. Joan Boneta,
Sr. Jordi Bosch, Sr. Josep Amorós i el Sr. Sergi Galanó, acorda la creació d’aquestes
sis àrees:
* ÀREA Núm.- 1.- HISENDA
* ÀREA Núm.- 2.- OBRES, URBANISME I TELECOMUNICACIONS
* ÀREA Núm.- 3.- EDUCACIÓ, SANITAT, CULTURA I PATRIMONI
* ÀREA Núm.- 4.- AGRICULTURA, RAMADERIA
* ÀREA Núm.- 5.- MEDI AMBIENT, TURISME i SERVEIS MÍNIMS
* ÀREA Núm.- 6.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A continuació el Sr. Alcalde proposa als seus representants de les àrees, i els que es
proposen dels grups polítics CIU i AVF, i que s’inclou en la proposta d’acord amb el
que es descriu a continuació en tot el seu contingut:
* ÀREA Núm.- 1.- HISENDA.
Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Lluís Peroy i Benet. I els Regidors Sra. Maria Pilar
Juanmartí Capdevila i es proposa als Srs. Josep Amorós i Sergi Galanó
* ÀREA Núm.- 2.- OBRES, URBANISME I TELECOMUNICACIONS.
Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Lluís Peroy Benet. I els Regidors, Sra. Maria Pilar
Juanmartí Capdevila i es proposa al Sr. Sergi Galanó
* ÀREA Núm.- 3.- EDUCACIÓ, SANITAT, CULTURA I PATRIMONI.
Com a Cap d’àrea la Regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. I els Regidors
Sr. Lluís Peroy Benet i es proposa al Sr. Josep Amorós
* ÀREA Núm.- 4.- AGRICULTURA, RAMADERIA,
Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Jordi Bosch Masa. I els Regidors Sr. Joan Boneta
Carrera i es proposa al Sr. Josep Amorós
* ÀREA Núm.- 5.- MEDI AMBIENT, TURISME i SERVEIS MÍNIMS.
Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta Carrera. I els Regidors Sr. Jordi Bosch
Masa i es proposa al Sr. Josep Amorós
* ÀREA Núm.- 6.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Com a Cap de l’àrea, exclusivament
el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Galanó diu que preferiria parlar de les Àrees de treball més endavant,
quan ja es veiés com va el funcionament d’aquestes.
Vol que es compti amb la gent de la vall per fer-ne un bon seguiment i
funcionament.
- El Sr. Amorós diu estar d’acord amb les àrees creades, i agraeix que es
compti amb ell per a la creació d’algunes d’elles.

-

El Sr. Dalmau diu que l’Ajuntament ha estat obert a tothom i que continuarà
essent així.

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,
Sr. Jordi Bosch, Sr. Josep Amorós i el Sr. Sergi Galanó, acorda que les àrees
creades queden amb la següent composició:
* ÀREA Núm.- 1.- HISENDA.
Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Luís Peroy i Benet. I els Regidors Sra. Maria Pilar
Juanmartí Capdevila i es proposa als Srs. Josep Amorós i Sergi Galanó
* ÀREA Núm.- 2.- OBRES, URBANISME I TELECOMUNICACIONS
Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Lluís Peroy Benet. I els Regidors, Sra. Maria Pilar
Juanmartí Capdevila i es proposa al Sr. Sergi Galanó
* ÀREA Núm.- 3.- EDUCACIÓ, SANITAT, CULTURA I PATRIMONI
Com a Cap d’àrea la Regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. I els Regidors
Sr. Lluís Peroy Benet i es proposa al Sr. Josep Amorós
* ÀREA Núm.- 4.- AGRICULTURA, RAMADERIA
Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Jordi Bosch Masa. I els Regidors Sr. Joan Boneta
Carrera i es proposa al Sr. Josep Amorós
* ÀREA Núm.- 5.- MEDI AMBIENT, TURISME i SERVEIS MÍNIMS.
Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta Carrera. I els Regidors Sr. Jordi Bosch
Masa i es proposa al Sr. Josep Amorós
* ÀREA Núm.- 6.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Com a Cap de l’àrea, exclusivament
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:
Josep Maria Dalmau Gil, Lluís Peroy Benet, Maria Pilar Juanmartí; pel que fa al
representant del grup de CIU, el Sr. Josep Amorós accepta la proposa del president
de la Corporació, i pel que fa al representant del grup de A:VF, el Sr. Sergi Galanó

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 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.
- 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.
* Al Patronat del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici del Dept. 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 a vicepresident del Patronat
el Regidor Sr. Joan Boneta Carrera, 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, pel grup de CIU el
regidor que designin, i pel grup AVF el regidor que designin, com a membres de la
Junta de Govern, tal com indiquen els Estatuts.
* A l'Associació de Municipis amb Centrals Hidroelèctriques: el Sr. Alcalde, Josep
Maria Dalmau Gil.
* A la Comissió de seguiment mediambiental del domini esquiable de Filià: Sr. Lluís
Peroy Benet.
El Sr. President proposa als membres dels grups de CIU i al d’A:VF com a
representants pel Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca, proposta que
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 a vicepresident del Patronat
el Regidor Sr. Joan Boneta Carrera, 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, pel grup de CIU el
regidor que designin, el Sr. Josep Amorós, i pel grup AVF el regidor que designin, el
Sr. Sergi Galanó, com a membres de la Junta de Govern, tal com indiquen els
Estatuts.
* A l'Associació de Municipis amb Centrals Hidroelèctriques: el Sr. Alcalde, Josep
Maria Dalmau Gil.
* A la Comissió de seguiment mediambiental del domini esquiable de Filià: Sr. Lluís
Peroy Benet.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta elecció i nomenament als interessats i als organismes
esmentats als efectes procedents.
- NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I ALTRES REPRESENTANTS 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:
* PRIMERA TINENTA D'ALCALDE: Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila.
* SEGON TINENT D'ALCALDE: Sr. Lluís Peroy Benet.
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.
Arribat aquest punt, l’Alcalde sol·licita la paraula per explicar el funcionament de les
comissions per aquesta legislatura:
- La Comissió de Cultura en mantindrà igual que la que ja havia estat vigent en
els darrers anys.
- La Comissió d’Urbanisme canviarà, ja que aquest any la formaran tots els
alcaldes pedanis dels pobles, els representants de l’Ajuntament i de l’Entitat
Municipal Descentralitzada d’Espui.
- La Comissió de la Fira de la Pobleta es mirarà com quedarà perquè s’ha de
parlar amb els membres de la Comissió.
Pel que fa a l’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 27 de maig, i que són els següents:
- Jesús Soldevila Hereu
- Jordi Fornons Boronat
Es dóna la paraula al Sr. Amorós, que parla sobre els següents punts:
- Creu que la informació que s’ha donat als regidors per aquest Ple, hagués
pogut ser més extensa.
- S’haurien d’explicar més detalladament les regidories i les funcions que es
faran a cada una d’elles.
- Proposa la creació de Comissions Informatives
- Agraeix a l’equip de govern la seva inclusió en les àrees de treball perquè ell
té la voluntat de treballar pels veïns.
- El Sr. Dalmau contesta dient que la participació ha estat bona fins el moment i ho
serà més perquè es vol donar una màxima atenció als veïns.
- El Sr. Peroy contesta que pel que fa a la informació, l’Ajuntament està obert a
tothom per venir a consultar. El millor que es pot fer és anar sovint a l’Ajuntament.
Pel tema de les àrees de treball, dir que són un equip i treballen tots junts, i intenten
assabentar-se tots de tot. Si es pot treballar en favor de la vall, s’ha d’estar al que

diguin els veïns, sempre i quan no s’interrompin les activitats i funcionament de
l’Ajuntament.
En el tema de les comissions informatives, comenta que es continuaran amb les
comissions que hi havia i que les que es creïn siguin per a tots els alcaldes dels
pobles i de l’EMDE. No hi haurà comissions entre els membres de l’Ajuntament
perquè no sigui dit que sols treballin els 7 regidors per la vall sense col·laboració dels
veïns.
- El Sr. Dalmau comenta que no ha cregut mai en les comissions perquè a la llarga
es van diluint i s’acaben, el que sí que funciona és el treball en equip
- El Sr. Amorós diu que s’hauria de treballar a casa
- El Sr. Peroy diu que s’ha de treballar els quatre anys
Seguidament es dóna la paraula al Sr. Galanó, que tracta sobre els següents punts:
- Primer fa una qüestió arrel d’aquest primer Ple, comenta que sabia que hi havia una
Ordre del Dia però el que no sabia era el contingut, ja que no ho tenia per escrit, i li
hagués agradat tenir-ho.
El Sr. Dalmau diu que 48 hores abans s’envia l’ordre del dia.
Els Sr. Galanó contesta dient que és més que res per aquest ple.
- La segona qüestió fa referència a la dinàmica de l’Ajuntament, ja que s’ha anat
passant per aquest i vol saber com es treballa, ja que la dinàmica del seu grup serà
d’oferir propostes per poder potenciar el diàleg, establint uns mecanismes de sortida
per poder debatre els continguts i les problemàtiques de la vall, no tan sols de
l’Ajuntament,
El Sr. Dalmau respon que esperen les propostes

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde-President, aixeca la sessió a les
vint-i-dos hores del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta. Tot el
qual certifico.
L'ALCALDE,

LA SECRETARIA,

