
 
ACTA DE 5 DE SETEMBRE DE 2011  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 16/2011 
Data: 5 de setembre de 2011    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:10 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -     
Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC - 
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU - 
Rossend Davins Pujols – Regidor grup municipal CIU - 
   
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. Aprovació de les actes de les sessions anteriors . 
 
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta del dia 1 
d’agost de 2011, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Aprovació de la primera i ultima certificació de  l’obra: Adequació de la 

pavimentació existent a l’ús actual i substitució d e vidres a la sala 
polivalent.  

 
Vista la primera i ultima certificació presentada pel tècnic director de les obres 
Ramon Padullés i Rosell per import de 12.475,41 €. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària Esteve Sances S.L. a emès factura pel mateix 
import que la primera i ultima certificació. 
 
D’acord amb la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de 
l’any 2010 i amb les seves bases que preveuen la justificació de les actuacions 
realitzades per tal de cobrar l’import subvencionat. 
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 



PRIMER.- Aprovar la primera i ultima certificació de l’obra: “Adequació de la 
pavimentació existent a l’ús actual i substitució de vidres de la sala polivalent de 
l’Hostal Nou” amb un import de 12.475,41 €., i aprovar la factura corresponent pel 
mateix import. 
 
SEGON.- Procedir a la justificació de la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 

 
3. Assumptes sobrevinguts. 
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
s’aprova per unanimitat.  

 
(1) Sol·licitud de llicència ambiental presentada p er la Sra. M. Rosa 
Pujols per a la tinença d’un cavall. 
 
  
(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta al regidor Rossend 
Davins Pujols, aquest abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions 
d’aquest punt).  
 
Vista la instància presentada en data 1 de setembre de 2011 al registre 
general d’aquest ajuntament per la Sra. Rosa M. Pujols Comaposada, 
comunicant la tinença d’un cavall en règim extensiu i d’ús propi a la finca 
Coletes, del municipi de Llobera.  
 
Considerant que aquesta activitat no es troba classificada per la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
  
Per tot l’exposa’t, el Ple de la Corporació ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Acceptar al comunicació ambiental de la Sra. Rosa M. Pujols i donar-
me per assabentat que en endavant tindrà un cavall en règim extensiu a la 
finca Coletes del municipi de Llobera.   
 
SEGON. Que es notifiqui la present resolució a la interessada sens perjudici 
que pugui formular qualsevol recurs que consideri oportú. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde o persona en qui  delegui per a signar tots aquells 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 

 
(2) Acord relatiu a la fitació mitjançant fites mat erials o coordenades 
UTM, de la delimitació del TM de Llobera amb el TM de Pinell de 
Solsonès i amb el TM de Pinós. 

 
Atesa la comunicació de la Direcció General d’Administració Local per la que 
d’acord amb el que disposa l’article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha estat 



publicada en el DOGC núm. 5914, de 6 de juliol de 2011, les resolucions del 
director general d’Administració Local següents. 
 
GRI/1649/2011 de 7 de juny, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els 
termes municipals de Llobera i de Pinell de Solsonès. 
 
GRI/1650/2011 de 7 de juny, per la qual es dóna publicitat a la delimitació entre els 
termes municipals de Llobera i Pinós. 
 
D’acord amb l’esmentada resolució, a l’article 33 estableix que la delimitació entre 
els municipis pot consistir en fites d’assenyalament de límits o en determinació 
precisa de coordenades UTM. 
 
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Que es dugui a terme la delimitació entre els municipis de Llobera i 
Pinell de Solsonès i entre els municipis de Llobera i Pinós mitjançant la 
determinació precises de coordenades UTM.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde perquè signi tots aquells documents que siguin 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
4. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 

 
Decret de data 10 d’agost de 2011,  de delegació de les funcions d’Alcaldia del 
dia 27 d’agost al 4 de setembre de 2011 al tinent d’alcalde Sr. Guillem Nadal 
Villanueva. 
 
Decret de data 11 d’agost de 2011,  de concessió de llicència d’obres al Sr. Jordi 
Llatjós Sanuy per a la neteja interior d’una nau ramadera a la finca o granja El 
Planell, que inclourà els treballs d’enderroc dels envans existents al seu interior, la 
retirada de les portes de distribució, recollida i transport de runes a l’abocador i 
construcció d’una paret interior divisòria d’obra de fàbrica ceràmica “gerp”, de 15 
centímetres de gruix. 
   
 

5. Aprovació de diverses factures i ordenació de pa gaments.  
 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Esteve Sances S.L. Hidrofugar terra local social i substitució de 
vidres 12.475,41 € 

Esteve Sances S.L. 2a capa d’hidrofugada local social 689,73 € 

Esteve Sances S.L. Obrir juntes i reajuntar local social 982,70 € 

Coinsa Reparacions i manteniment 791,64 € 

Joieria Ester 2 pins 850,00 € 

Ferreteria Irca Mosquiteres 237,90 € 

Revelatges Solsona Copies 9,06 € 

 



 
 
6. Informes de presidència i de regidories.  
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que el proper dijous té hora amb el president de la Diputació de 
Lleida per l’ajut directe sol·licitat al mes de juliol de 2011 per l’adquisició d’una pala 
llevaneus.  
 
El regidor Jaume Badia informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- El Consell de la Gent Gran del Solsonès demana que es designi un nou 
representant del municipi, atès que el Sr. Ramon Coromina vol plegar.  Es va fer 
una carta per convocar la reunió amb la gent gran per propostes. Es farà el dia 14 
de setembre a 2/4 de 9 del vespre. 
 
Segon.-  Informa que s’està preparant la 14a Festa dels Jubilats i pensionistes de 
Llobera. Serà l’últim diumenge de setembre. 

 
7. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les nou i deu 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 
 


