
 
ACTA DE 22 DE JUNY DE 2011  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 12/2011 
Data: 22 de juny de 2011    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:30 hores a 22:30 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé  
Guillem Nadal Villanueva 
Jaume Badia Satorra     
Joan Vendrell Segués 
Rossend Davins Pujols 
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora  
 
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els 
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’alcalde 
Josep Colell Solé.  
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Establir la periodicitat de les sessions plenàri es.  
 

L’Alcaldia proposa establir que les sessions ordinàries del Ple tindran lloc el primer 
dilluns hàbil de cada mes, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, essent el proper 
ple ordinari el dilluns dia 1 d’agost. 

 
Sotmès a votació aquest afer, és aprovat per unanimitat. 

 
 
2. Nomenament del tinent d’alcalde 
 

Seguidament, l’Alcaldia d’acord amb allò que estableixen els articles 21.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 55 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 dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de data 22 
de juny pel qual es nomena com a tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Llobera al 
regidor Guillem Nadal i Villanueva, amb les funcions enumerades a l’article 47 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  

 
 
3. Delegacions especifiques dels regidors de la cor poració 

 



Seguidament, l’Alcaldia d’acord amb allò que estableixen els articles 21.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 43.4 del Real Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, a través del qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, delega les seves 
funcions de delegacions específiques al Ple. Aquest les accepta. 

 
L’Alcalde proposa als membres del grup municipal de Convergència i Unió formar 
part del govern de l’ajuntament i assumir determinades funcions. L’equip de CIU 
després d’analitzar la oferta de carteres proposades, desitja no formar part del 
govern. 

 
Després de diverses deliberacions, L’Alcalde proposa: 

 
PRIMER.- Encomanar al regidor Jaume Badia Satorra les funcions de Tresoreria 
enumerades a l’article 5 del Real Decret 1174/1987, de 18 de setembre, i designar-
lo com a regidor d’Hisenda, com a regidor d’Acció social i Ciutadana, Cultura 
(compartida amb el regidor Guillem Nadal) i responsable dels edificis de titularitat 
municipal. 

 
SEGON.- Designar al Sr. Guillem Nadal Villanueva com a  regidor de Joventut, 
Esports, i Cultura (compartida amb el regidor Jaume Badia). 

  
TERCER.- La resta de funcions seran exercides per l’alcalde, entre les que es 
troben Governació, Obres Públiques, Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Activitat 
Agrària i Medi Ambient. 

  
QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent 
de l’aquest acord. 

 
Sotmès a votació l’acord, S’APROVA per tres vots favorables corresponents a 
l’Alcalde i als regidors Guillem Nadal i Jaume Badia i dues abstencions 
corresponents als regidors Joan Vendrell i Rossend Davins.  

 
 
4. Creació de les comissions informatives. 
 

L’Alcaldia proposa crear la Comissió Especial de Comptes formada per: 
 

Josep Colell Solé 
Jaume Badia Satorra 
Joan Vendrell Segués 

 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat. 

 
 
5. Nomenament dels representants de l’Ajuntament al s òrgans 

col·legiats.  
 

L’Alcaldia proposa el nomenament dels següents representats municipals en els 
diferents organismes: 

 
A la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, al Consell Escolar, al 
Centre Sanitari, al Consorci de Serveis Socials del Consell Comarcal del 



Solsonès, al Consorci de Salut Bages- Solsonès, al Proder i al Consorci pel 
Desenvolupament de la Catalunya Central, l’alcalde Josep Colell Solé.  
A l’Agrupació de Defensa Forestal i al Consell Esportiu al regidor Guillem Nadal 
Villanueva. 
Al Consorci de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, al regidor 
Jaume Badia Satorra.  

 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
 
6. Determinació del règim de dedicació, retribucion s i indemnitzacions 

dels membres de la corporació.  
 

Vista la proposta presentada per l’Alcaldia, per unanimitat s’acorda: 
 

PRIMER.- Determinar que el càrrec de presidència realitzi les seves funcions en 
règim de dedicació parcial per l’increment del volum de responsabilitats i tasques 
que aquests darrers anys s’han donat, i havent de tenir una presència efectiva 
mínima en l’Ajuntament del 50% de la jornada ordinària. 

 
SEGON.- Establir a favor del càrrec del president-alcalde, en règim de dedicació 
parcial, una retribució anual bruta de 6.199,38 €, que es percebrà en dotze 
pagues, corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i donar-lo d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació el 
pagament de les quotes empresarials que correspongui. 

 
TERCER.- Establir per als regidors que formen part de l’equip de govern una 
indemnització de 45 € per assistència als plens de l’Ajuntament i per la resta de 
regidors una indemnització de 15 € pel mateix concepte.  

 
QUART.- Determinar que en concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 
0,228384 € per quilòmetre (dels quals 0,19 € no estan subjectes a retenció i la 
resta estan subjectes al 15% de retenció de l’IRPF o el percentatge que legalment 
pertoqui en cada moment).  

 
CINQUÈ.- Que es publiqui aquest acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva 
transcendència. 

 
 
7. Llicència d’obres a favor de Joan Molins i Farré  per l’arranjament de la 

teulada d’un cobert de la casa Duàrria. 
 

Vista la petició efectuada pel Sr. Joan Molins Farré en data 18 de maig de 2011 en 
la qual sol·licita llicència d’obres per a la reforma de la teulada d’un cobert a la 
casa Duàrria, aportant pressupost de les obres a realitzar per import de 605 €. 

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 23 de maig de 2011, el qual resta adjunt darrera 
d’aquesta llicència. 
 
El ple de l’Ajuntament de Llobera, per unanimitat ACORDA: 
 



PRIMER. Concedir llicència d’obres al Sr. Joan Molins i Farré per a realitzar les 
obres consistents en l’arranjament de la teulada d’un cobert a la casa Duàrria, 
incloent l’aportació d’unes quantes teules velles per repassar la teulada malmesa, 
el repàs del voladís de totxo, la col·locació de teules, la substitució d’alguna llata i 
el repàs del carener.  
 
Cal tenir en compte que d’acord amb la normativa del Pla territorial de les 
Comarques Centrals, l’acabat de la teulada s’ha de mantenir amb teula àrab 
ceràmica natural de color terra, i la reposició de les que faltin serà com les teules 
existents. Així mateix, es recorda que les obres no poden afectar l’estructura del 
cobert (n es poden substituir bigues) i per tant no es poden realitzar més obres 
que les sol·licitades. Si fossin necessàries obres addicionals o no previstes, caldrà 
sol·licitar una nova llicència d’obres, que empari aquests treballs. 

 
SEGON. Aquesta llicència d’obres es concedeix amb les següents condicions: 

 
Cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb criteris de màxima seguretat i 
amb el compliment de totes les mesures de seguretat pel personal que durà a 
terme les obres. 

 
Condicions generals: 
 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades.  
2. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

desfer les obres.  
3. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
4. La conducció de les aigües pluvials s’haurà de fer a desguassos adequats i les 

residuals es portaran a la xarxa general de clavegueres. 
5. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el 

projecte, el tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els 
plànols i la documentació que composen el projecte presentat. 

6. Si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, 
abans o desprès d’haver-la començat, es retirés de la direcció mitjançant una 
renúncia expressa, es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el 
mateix termini, haurà de fer-ho el promotor, manifestant i aportant un nou 
assumeix de direcció del tècnic director de les obres. 

7. Les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que 
qualsevol modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a 
que aquest resolgui. 

8. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar 
les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

 
 Condicions particulars: 
 
1. En cas que l’execució de les obres que s’autoritzen comportin la instal·lació 

d’una grua, se us fa saber que caldrà demanar autorització específica per 
aquesta instal·lació i acreditar amb la sol·licitud que es disposa de la 
preceptiva assegurança de danys. 

2. Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb 
dipòsits de materials i altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol·licitar 
de l’Ajuntament l’ocupació de la via pública. 

 
NOTA DE LA LLICÈNCIA: 
 



Aquesta llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte, quan l’obra no es 
comenci en el termini d’un any, o de dos anys pel seu acabament, a partir de la 
data de la seva notificació de llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga 
que s’entendrà concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, 
sempre que aquestes sol·licitin abans del termini previst pel començament i 
acabament de les obres respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi 
cobert d’aigües. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
signar tots els documents necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 
8. Designació dels dos dies de festa local per a l’ any 2012  
 

Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació on es sol·licita que s’estableixin 
dos dies de festa local per a l’any 2012, advertint que no es poden escaure en 
diumenge, ni en cap dels dies de festa oficials. 
 
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER.- Establir els dies 7 de maig i 10 de setembre de 2012 com a dies de festa 
local al municipi de Llobera per a l’any 2012. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per tal 
que en tinguin constància als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.  
 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
dos quarts d’onze de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una vegada 
llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents. 
 
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
 
 
                                 
 
 
 
 
                             ELS REGIDORS ASSISTENTS 
 
 

 
 
 


