
 
ACTA DE 12 DE DESEMBRE DE 2011  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 21/2011 
Data: 12 de desembre de 2011    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:55 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -     
Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC - 
Rossend Davins Pujols – Regidor grup municipal CIU - 
   
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués.  
 
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 de la sessió 
ordinària del dia 7 de novembre i l’extraordinària del 28 de novembre, les quals 
s’aproven per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Aprovació de la segona i última certificació de l’obra Revestiment de 

les façanes de la sala polivalent.   
 

Vista la segona i última certificació presentada pel tècnic director de les obres de 
Revestiment de les façanes de la sala polivalent, Ramon Padullés i Rosell per 
import de 11.541,38 €. 
 
Atès que l’empresa adjudicatària Construccions Josep Clotet, SA ha emès factura 
pel mateix import que la primera certificació. 
 
D’acord amb la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de 
l’any 2011 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 segona i última certificació de l’obra: Revestiments de les 
façanes de la sala polivalent amb un import de 11.541,38 €, 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) Presa de raó de l’endós de les factures núm. 73  i 96 de l’obra 

Revestiment de les façanes de la sala polivalent .  
   

Vistes les factures núm. 73 de data 15 d’octubre de 2011 i núm. 96 de data 30 de 
novembre de 2011, presentades per l’empresa Construccions Josep Clotet S.A., 
corresponent a treballs realitzats en l’obra “Revestiments de les façanes de la sala 
polivalent” l’import de la qual ascendeix a 40.897,11 € (IVA inclòs) i corresponent a 
les certificacions primera i segona (i última) d’aquesta obra, aprovades per acords 
del Ple de data 24 d’octubre de 2011 i 12 de desembre de 2011, respectivament.  
 
Atès que aquestes factures han estat endossades a favor de l’entitat BANCO 
SANTANDER SA, (sucursal de Solsona) amb domicili a Plaça Major, núm. 6 – 
25280 de Solsona, de conformitat amb el document d’endós presentat per 
l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP CLOTET, S.A.. 
 
El Ple, per unanimitat de tots els membres presents, ACORDA: 
 
PRIMER.- Prendre raó de l’endós presentat, per l’empresa CONSTRUCCIONS 
JOSEP CLOTET, S.A., de les factures núm. 73 i 96 de data 15 d’octubre i 30 de 
novembre de 2011,  d’import  de 29.355,73 € la primera i 11.541,38 € la segona 
(IVA inclòs) corresponent a les certificacions primera i segons (i última) de l’obra 
“Revestiments de les façanes de la sala polivalent”, a favor de l’entitat BANCO 
SANTANDER SA (sucursal de Solsona), amb domicili a Plaça Major, núm. 6 – 
25280 de Solsona. 
 
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP 
CLOTET, S.A. i al BANCO SANTANDER   
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 

 
(2) Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’Ass ociació Gogistes 

Solsonins. 
 



Vist l’escrit presentat per l’Associació Gogistes Solsonins, en el qual demana 
col·laboració econòmica per fer front a les despeses ocasionades amb motiu de la 
recopilació de goigs de la mare de déu dels 15 municipis de la comarca del 
Solsonès.  

 
 A proposta de l’Alcalde, per unanimitat S’ACORDA:  
 

PRIMER.- Concedir un ajut econòmic de 60 € a l’Associació Gogistes Solsonins 
per col·laborar amb les despeses del treball de recopilació de goigs de la mare de 
deu dels municipis de la comarca del Solsonès.  

 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Jaume Camps i Canal, en representació 
de l’Associació Gogistes Solsonins.  

 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per fer 
efectius aquests acords. 

 
 

4. Donació de compte de decrets d’Alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte del decret d’Alcaldia  de data 30 de novembre de 
2011, d’aprovació de la factura núm. 2 de data 21 d’octubre de 2011, emesa pel 
Sr. Josep Coll Sanchiz, en concepte d’honoraris i material del curs de cuina.   
 

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

Tot seguit s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament: 
 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Coinsa Fira de l’Empelt 208,06 € 

Electricitat Folch Reparació i manteniment 79,54 € 

Cal Coll Galleda de fregar 3,25 € 

Gimnàs Solsona Classes de gimnàstica 216,00 € 

Envernissats Marsol Pany local social 86,73 € 

Jaume Badia Satorra Quilometratge 2011 160,29 € 

Josep Colell Solé Quilometratge 2011 138,21 € 

 
 

6. Informes de presidència i regidories. 
 

L’alcalde informa dels següents assumptes: 
 
Primer.- Respecte el proper ple ordinari que pertocaria celebrar el dia 2 de gener, 
proposa posposar-ho al proper dilluns dia 9 de gener de 2012. S’aprova per 
unanimitat dels membres presents.  
 
Segon.- Informa que els membres de l’ajuntament han estat convidats per 
l’empresa Godall a visitar les noves instal·lacions de l’empresa el proper divendres 
a les 11 del matí.  
 



Tercer.- També s’han convidat els membres de l’ajuntament al concert de Nadal 
organitzat per l’escola de Llobera, que serà el dia 18 de desembre a les set de la 
tarda a l’església.  
 
Quart.- Explica que s’ha convocat l’assamblea per a constituir l’Associació de 
Municipis per la Independència, a la qual aquest ajuntament es va adherir per 
acord de ple del passat 28 de novembre i a la qual hi assistirà.  
 
Cinquè.- Demà es rebrà la visita del representant de la Secretaria General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació per visitar la finca el Boix per la 
possible ubicació d’una infraestructura de telecomunicacions per a donar serveis a 
operadors de telecomunicacions i xarxes de serveis corporatius de 
telecomunicacions. 
  
El regidor Jaume Badia informa que ja s’ha fet el programa de les festes de Nadal, 
on s’inclouen els actes tradicionals de Cagatió i Cavalcada de Reis, a més d’una 
representació teatral al local social, destinada a recollir fons per la Marató de TV3.  
 
 
El regidor Guillem Nadal explica que com a resultat de la reunió de l’ADF de la que 
va informar el ple passat, han resultat escollits com a representants dels propietaris 
els Srs. Juli Jesús Esteban Sanz i Marcel Santaulària Balletbò.  

 
 
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 minuts del vespre, 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 
 
 
 
 


