
 
ACTA DEL 03 DE JUNY DE 2013  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 06/2013 
Data: 03 de juny de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:00 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 del grup municipal CIU –  
Rossend Davins Pujols – Regidor del 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 de la sessió 
ordinària del dia 13 de maig de 2013, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents.  

 
 
2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleid a per la Fira de l’Empelt 

2013.  
 
Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la 
realització d’activitats firals, anualitat 2013 publicada al BOP 80 de 10 de maig de 
2013.  

 
Atès que l’organització de la Fira de l’Empelt enguany vol dur a terme la 10a edició 
de la Fira de l’Empelt.  

 
A proposta del President i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 1.600,00 €  a la Diputació de Lleida per tal de fer 
front a les despeses previstes per a l’organització de la Fira de l’Empelt 2013. 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots aquells documents que siguin 
necessaris per a fer efectius aquests acords. 



 
 

 
3. Sol·licitud de llicència d’obres de Guillem Nada l Villanueva per les 

obres d’adaptació per a la millora de les condicion s d’higiene de 
l’explotació ramadera i de benestar dels animals pr otecció i millora del 
sòl de la coberta vegetal i del medi ambient. 
 
(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta al regidor guillem Nadal 
Villanueva, aquest abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions d’aquest 
punt) 

 
Vista la petició feta pel Sr. Guillem Nadal Villanueva en data 03 de maig de 2013, en 
la qual sol·licita llicència d’obres d’adaptació per a la millora de les condicions 
d’higiene de l’explotació ramadera i de benestar dels animals, protecció i millora del 
sòl, de la coberta vegetal i del medi ambient de l’explotació ramadera amb marca 
oficial 3920BR, amb llicència ambiental, amb la qual aporta pressupostos de les 
obres a realitzar. 

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 21 de maig de 2013, el qual resta adjunt darrera 
d’aquesta llicència. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres al Sr. Guillem Nadal Villanueva per a l’adaptació 
per a la millora de les condicions d’higiene de l’explotació ramadera i de benestar 
dels animals, protecció i millora del sòl, de la coberta vegetal i del medi ambient, 
d’acord amb els pressupostos entregats per diferents empreses.  
 
Les obres per les quals es concedeix llicència d’obres són: 
 
“Reforma internes a la nau 2: Es realitzar millores a la nau de manera que es traurà 
el passadís central interior i els slats laterals, de manera que es pavimentarà la nau. 
També es canviaran les sitges de lloc, traslladant-les dels laterals a un extrem de la 
nau per facilitar l’alimentació dels animals. Col·locació d’un clorador amb dipòsit 
soterrat de 5.000 litres, al costat del dipòsit d’emmagatzematge d’aigua existent. 
 
Les obres a realitzar queden definides en els pressupostos de les diferents 
empreses que realitzaran els treballs, la suma dels quals ascendeix a la quantitat de 
29.600,00 euros 
 
Cal tenir en compte que d’acord amb la normativa del Pla territorial de les 
Comarques Centrals, i tal com determina el text refós de la llei d’urbanisme, els 
materials, els acabats i el cromatisme dels elements a utilitzar en els exteriors de les 
edificacions han de ser els propis de les construccions dels Solsonès, per tal que un 
cop realitzades les obres, aquestes tinguin la màxima integració ambiental i 
paisatgística. 
 
No es poden realitzar més obres que les sol·licitades. Si fos necessari executar 
noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà sol·licitar nova llicència 
d’obres que les empari. 
 



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. 
 

 
SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 

 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades.  
2. L’execució de les obres s’ha de fer d’acord amb els criteris de màxima seguretat 

pel personal que les durà a terme.  
3. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

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

residuals es portaran a la xarxa general de clavegueres. 
6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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). 

10.  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. 

11. 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.  
 

 
4. Sol·licitud de llicència d’obres de Concepció Vendr ell Llobet per 

l’arranjament d’una part de la casa de Cal Vendrell  
 



 
Atès que en data 9 de maig de 2013 la Sra. Concepció Vendrell Llobet, sol·licita a 
l’Ajuntament de Llobera llicència d’obres per a fer l’arranjament d’una part de la casa 
Cal Vendrell de Llobera ( tapar una porta i obrir-ne una altra, repicar les parets de 
l’entrada, adreçar les parets del bany per poder-les enrajolar, sanejament del rebost, 
repicar i arrebossar la cuina, enguixar la paret de la cuina i repassar una porta 
exterior i un tros de paret al cotat de la porta nova), aportant un pressupost de 
l’empresa Construccions Francesc Cererols SL per un import total de 4.035,00€ + 
IVA. 
 
Vist l’informe de caràcter favorable emès per l’arquitecte del Consell Comarcal 
Antoni Albalate i Bosquet en data 20 de maig de 2013, el qual és adjuntat darrera la 
llicència.   
 
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que l’article 53.1 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,  
 

RESOLC: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres a la Sra. Concepció Vendrell Llobet per 
l’arranjament d’una part de la casa de Cal Vendrell de Llobera, d’acord amb el 
pressupost de construccions Francesc Cererols, SL. 
  
Les obres per les quals es concedeix llicència d’obres són: 
 
- Tapar una porta i obrir-ne una altra, a l’interior de la casa 
- Repicar les parets de pedra de l’entrada, per veure com està la pedra i arrebossar 

la paret    del fons. 
- Adreçar les parets del bany per poder enrajolar i passar les instal·lacions. 
- Sanejament del rebost 
- Repicar i arrebossar la cuina. 
- Enguixat de la paret de la cuina 
- Repassar una porta exterior i un tros de paret al costat de la porta nova. 
 
No es modificarà el volum de la masia existent, ni la composició de la façana per 
tant, en l’execució de les obres indicades de “repassar una porta exterior i un tros de 
paret al costat de la porta nova”, es tindrà especial atenció en utilitzar materials i 
morters que siguin curosos amb el cromatisme existent a la façana de la masia. 
 
No es poden realitzar més obres que les sol·licitades. 
 
Si fos necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. 
 
Finalment 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. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Concepció Vendrell Llobet.  
 
TERCER.- Donar-ne compte al ple en la propera sessió ordinària que es celebri. 
 
 



5. Sol·licitud de llicència d’obres d’Isidre Canal Cin ca per la substitució de 
la teulada de la casa Guerres  

 
Vista la petició feta pel Sr. Isidre Canal Cinca en data 30 d’abril de 2013, en la qual 
sol·licita llicència d’obres per a la substitució de la teulada de la casa Guerres al 
terme municipal de Llobera, a la qual adjunta documentació tècnica d’assumeix de 
direcció d’obra, redactada per l’arquitecte Joan Viladrich Ros, col·legiat número 
6224/3  del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 17 de maig de 2013, el qual resta adjunt darrera 
d’aquesta llicència. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres al Sr. Isidre Canal Cinca per a la substitució de 
la teulada de la casa Guerres de Llobera, d’acord amb la memòria tècnica 
redactada per l’arquitecte Joan Viladrich Ros. 
 
Les obres per les quals es concedeix llicència d’obres són: 
 
“Les obres incloses en la documentació tècnica de l’assumeix de direcció facultativa 
de les obres de canvi de teulada de la casa guerres, redactada per l’arquitecte Joan 
Viladrich i ros, de data abril de 2013, sense visat del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. 
 
Cal tenir en compte, també 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 
existent, i la reposició de les que faltin serà com les teules existents, de ceràmica 
natural de color terra. Es recomana que les teules noves es facin servir com a 
teules de canalera. 
 
No es modificarà el volum de la masia existent, per tant no es modificaran les 
alçades de la coberta que es farà de nou. 

 
Si fos necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. 
 
Finalment cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb el criteris de màxima 
seguretat i amb el complement de totes les mesures de seguretat pel personal que 
durà a terme les obres. 

 
 

SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 
 

1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades.  
2. L’execució de les obres s’ha de fer d’acord amb els criteris de màxima 

seguretat pel personal que les durà a terme.  
3. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

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

residuals es portaran a la xarxa general de clavegueres. 



6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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). 

10.  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. 

11. 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.  

 
 

6. Sol·licitud a “La Caixa” d’estudi per a la concerta ció d’una operació de 
crèdit i obertura de compte corrent  

 
Atesa la necessitat d’aquest ajuntament de sol·licitar la concertació d’una operació 
de crèdit per fer front a les despeses derivades de la propera execució del projecte 
de construcció d’una bàscula municipal, per la qual hi ha atorgada una subvenció 
de 95% del cost total de les obres, procedent del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya.   
 
Vist el descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les 
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria i a més, per fer efectius 
els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o 
préstec a curt termini per l’import màxim establert a la legislació vigent.  
 
Per l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER.- Sol·licitar a Catalunya Caixa l’estudi per a la possibilitat de concertació 
d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament de l’obra de construcció 
d’una bàscula municipal, la qual té un pressupost d’execució de 146.300,27 € i la 
concertació d’una operació de tresoreria o préstec a curt termini per import de 
34.000 €.  
 
SEGON.- Sol·licitar a Catalunya Caixa l’obertura d’un compte corrent titularitat 
d’aquest ajuntament per tal de poder procedir a l’estudi de les operacions 
acordades al punt anterior.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a Catalunya Caixa.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
 

7. Assumptes sobrevinguts  
 

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

 
 

(1) Sol·licitud de llicència d’obres de la Concepci ó Vendrell Cases per 
l’arranjament d’una façana de la Vila de Llobera. 
 

Vista la petició feta per la Sra. Concepció Vendrell Cases en data 16 de maig de 
2013, en la qual sol·licita llicència d’obres per a l’arranjament d’una façana de la 
Casa La Vila de Llobera al terme municipal de Llobera, a la qual adjunta pressupost 
realitzat per Construccions Francesc Cererols, SL amb un import de 11.277,78 € IVA 
no inclòs.  

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 03 de juny de 2013, el qual resta adjunt darrera d’aquesta 
llicència. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres a la Sra. Concepció Vendrell Cases per a 
l’arranjament d’una façana de la Vila de Llobera, d’acord amb el pressupost 
presentat. 
  
Les obres per les quals es concedeix llicència d’obres són les necessàries per 
l’arranjament d’una façana de la casa La Vila de Llobera, i en concret consistiran en: 
 
• Aportació de pedra del Maties 
• Col·locació de les pedres noves. 
• Repicat i rejuntat amb morter tradicional de la resta de la façana. 
 
No es modificarà el volum de la masia existent, ni la composició de la façana, per 
tant, en l’execució de les obres d’arranjament d’una façana, es tindrà especial 
atenció en utilitzar materials i morters que siguin curosos amb el cromatisme existent 
a la resta de façanes de la masia. 
 



La Masia “Casa La Vila” es troba al terme municipal de Llobera, i està inclosa en el 
Catàleg de masies i cases rurals de Llobera (fitxa número 314). 
 
El pressupost total de les obres a realitzar, segons el projecte presentat, és de 
11.277,78 €. 
 
Si fos necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. 
 
Finalment cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb el criteris de màxima 
seguretat i amb el complement de totes les mesures de seguretat pel personal que 
durà a terme les obres. 

 
SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 

 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades.  
2. L’execució de les obres s’ha de fer d’acord amb els criteris de màxima seguretat 

pel personal que les durà a terme.  
3. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

desfer les obres.  
4. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
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). 

9.  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. 

10. 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. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Es dóna compta i es ratifica per unanimitat, en compliment del mateix, el Decret 
d’alcaldia de data 22 de maig de 2013, d’adhesió de l’Ajuntament de Llobera al 
conveni de col·laboració entre l’Agència de Salut Pública i el Consell Comarcal del 
Solsonès per a la realització de l’encàrrec de gestió de prestació de serveis de 
salut pública.   

 
 

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

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Cal Coll Productes de neteja 36,91 € 

Associació Municipis per la Independència Quota associat 75,50 € 

Esteve Sances Pintar rètol Casa Angrill 78,65 € 

 
 
10.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació al nou plafó d’anuncis que l’ajuntament va acordar de canviar,  
mostra diferents pressupostos. S’acorda comprar-ne un pel preu de 250,47 € a 
l’empresa Ferreteria Vilbar.  
 
Segon.- Explica que s’han atorgat l’ajut demanat per a la redacció de l’Inventari de 
Referència d’Emissions (IRE) i el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) per un 
import de 1.400 euros, per un pressupost total de 2.800 €. 
 
Tercer.- Informa de la reunió mantinguda amb el vicepresident segon i la gerent del 
Consell Comarcal del Solsonès per parlar de la proposta de pagament al Consell 
d’un import mensual per a sufragar par de les despeses dels serveis tècnics 
comarcals.  
 
Quart.- Proposa fer una nota de condol a l’Ajuntament de Clariana i a la revista local 
Celsona per la pèrdua la setmana passada de l’Alcalde de l’Ajuntament de Clariana 
de Cardener el Sr. Joan Pijuan i Garrabou. Tots els membres del ple s’hi mostren 
d’acord.  
 
Cinquè.- Proposa que el proper ple ordinari de l’ajuntament sigui el primer dilluns 
d’agost, atesa la impossibilitat d’assistència dels regidors al mes de juliol per l’època 
de sega. S’acorda per unanimitat la proposta. 
 
Sisè.- La professora de gimnàstica de la gent gran ha proposat fer un diploma per 
als alumnes del curs d’enguany. El regidor d’Acció Social i Ciutadania, Jaume 
Badia, comunica al ple que es tirarà endavant l’esmentada proposta. 
 



Setè.- Informa que avui ha anat a fer un repàs dels camins del municipi que 
necessiten actuacions de manteniment, juntament amb personal de l’empresa 
Construccions Joan Colell Boix SL.   
 
Vuitè.- El proper dimecres dia 5 de juny a les 8 del vespre hi ha convocada una 
reunió al Consell Comarcal per a la presentació de la memòria de serveis socials  
de l’any 2012. 
  

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent les 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 
 
 
 


