
 
ACTA DE 6 D’AGOST DE 2012  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 08/2012 
Data: 6 d’agost de 2012    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:50 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 de la sessió 
ordinària del dia 2 de juliol de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Agricu ltura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural per la IX edició de la Fira de l’Empelt.  
 

Atesa l’Ordre AAM/202/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al foment d’actuacions de projecció, difusió, promoció i 
internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari, i es convoquen 
els corresponents a l’any 2012, publicada al DOGC núm. 6166, de 9 de juliol de 
2012. 

 
Atès que està previst que els dies 6 i 7 d’octubre de 2012 es dugui a terme la IX 
edició de la Fira de l’Empelt de Llobera i aquesta és una actuació subvencionable 
per l’esmentada convocatòria.  

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

 



PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 2.000 €, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, per tal de fer front a les despeses de la IX edició 
de la Fira de l’Empelt.  

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

 
 
3. Proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i substitut. 

 
Atès l’expedient instruït per aquesta corporació municipal de nomenament de jutge 
de pau titular i substitut, iniciat mitjançant decret d’alcaldia de data 5 de juliol de 
2012. 
 
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds s’han rebut dos currículums 
de persones interessades en formar part del procediment. 
 
D’acord amb l’article 6 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, 
i en relació amb l’article 101.2 de la Llei orgànica del poder judicial, els quals 
faculten al ple de la corporació municipal a elegir el jutge de pau titular i substitut 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Per tot l’exposat el Ple d’aquest ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Proposar al Sr. Juli Jesús Esteban Sanz com a jutge de pau titular i al Sr. 
Joan Vilaseca Argerich com a jutge de pau substitut, atès el seu previ consentiment i 
prèvia comprovació que no es troben  afectats  per cap causa d’incapacitat regulada 
per l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
SEGON.- Trametre el present acord a la Secretaria de govern del Tribunal Superior 
de Justícia per tal se seguir els tràmits per al seu nomenament. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones que han presentat la seva 
candidatura. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots 
aquells documents necessaris per tal de fer efectius els presents acords.  
 

 
4. Aprovació del projecte de millora de l’accés exi stent en PK 44+580, 

marge dret de la ctra. C-451, per a l’ús d’una nova  bàscula.  
 

Vist el Projecte de millora de l’accés existent en PK 44+580, marge dret de la ctra. 
C-451, per a l’ús d’una nova bàscula, visat pel Col·legi d’enginyers tècnics d’obres 
públiques de Catalunya i redactat per l’enginyer d’obres públiques Abel Cots 
Duocastella a petició de l’Ajuntament de Llobera, el qual té un pressupost 
d’execució per contracta de 84.302,79 €.  
 
D’acord amb el que disposa el 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, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis de Catalunya.  
 
Per l’exposat, l’Alcalde PROPOSA: 



PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de millora de l’accés existent en PK 
44+580, marge dret de la ctra. C-451, per a l’ús d’una nova bàscula, redactat per 
l’enginyer d’obres públiques Abel Cots Duocastella, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 84.302,79 €.  

 
SEGON.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta 
dies, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
Sotmès a votació, S’APROVA per tres vots a favor corresponents a l’Alcalde i els 
regidors Jaume Badia i Guillem Nadal i l’abstenció dels regidors Joan Vendrell i 
Rossend Davins.  
 
El regidor Joan Vendrell intervé i manifesta que l’abstenció del seu grup municipal 
ve motivada pel fet que consideren que els projectes aprovats en aquest punt i el 
següent haurien d’haver estat a la seva disposició amb una antelació superior a la 
data de convocatòria del ple, és a dir, el passat dijous 2 d’agost. Creuen que el 
termini legal establert pel quals els regidors han de disposar de la documentació 
que s’ha de votar en la propera sessió plenària no és suficient per conèixer amb 
profunditat el contingut del projecte i poder votar favorablement la seva aprovació. 
 
L’Alcalde respon que en anteriors plens s’ha parlat del contingut d’aquests projectes 
i s’ha informat sempre de l’estat de la seva redacció. Així mateix, vol fer constar que 
els projectes han estat a disposició de tots els membres del ple des del moment en 
què s’han rebut a l’ajuntament,el passat dilluns 31 de juliol. Diu que anteriorment 
tampoc s’havia fet mai la consulta per part del grup municipal de Convergència i 
Unió de com estava aquest tema per la qual cosa sorprèn aquest sobtat interès.   
 
 

5. Aprovació del projecte de preparació i instal·la ció de bàscula pont i 
condicionament d’entorn a l’Hostal Nou, TM de Llobe ra (Solsonès).  
 
Vist el Projecte de preparació i instal·lació de bàscula pont i condicionament 
d’entorn a l’Hostal Nou, al TM de Llobera (Solsonès), vist pel Col·legi Oficial 
d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga 
i Torres a petició de l’Ajuntament de Llobera, el qual té un pressupost total 
d’execució per contracta de 146.300,27 €.  

 
D’acord amb el que disposa el 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, i el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis de Catalunya.  
 
Per l’exposat, l’Alcalde PROPOSA: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de preparació i instal·lació de bàscula 
pont i condicionament d’entorn a l’Hostal Nou, al TM de Llobera (Solsonès), 
redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 146.300,27 €.  

 



SEGON.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta 
dies, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 
Sotmès a votació, S’APROVA per tres vots a favor corresponents a l’Alcalde i els 
regidors Jaume Badia i Guillem Nadal i l’abstenció dels regidors Joan Vendrell i 
Rossend Davins.  

 
El grup municipal de CIU vol fer constar en aquest punt els arguments exposats en 
la votació del projecte aprovat al punt anterior. 

 
 
6. Designació dels dos dies de festa local per a l’ any 2013 
 

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 2013, 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 12 de febrer  i 6 de maig de 2013 com a dies de festa 
local al municipi de Llobera per a l’any 2013. 
 
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.  

 
 
7. Modificació del règim de sessions plenàries.  
 

Atès que el dia que pertocaria el proper ple ordinari i la coincidència amb altres 
actes durant el mes de setembre, l’Alcalde proposa posposar el proper ple ordinari 
per al primer dilluns d’octubre, suprimint doncs el ple de setembre. Sotmès a 
votació, S’APROVA per unanimitat.  

 
 
8. Assumptes sobrevinguts 

 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat.  

 
 

(1) Aprovació del compte general de l’exercici 2011 . 
 
Examinat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes de Llobera el compte 
general corresponent a l’exercici 2011. 
 
Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 



PRIMER.- Aprovar el compte general corresponent a l’any 2011. 
 
SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin 
necessaris. 
  
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 
9. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  

 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia  de data 22 de maig de 2012,  d’aprovació de la liquidació 
presentada per la Interventora, i, d’acord amb el contingut del seu informe, 
determinar el romanent de tresoreria disponible per finançar desprès del pressupost 
de l’exercici vigent, interessa la quantitat de 38.836,46 €. 
 
Decret d’alcaldia de data 5 de juliol de 2012 , d’habilitació com a secretària – 
interventora accidental de l’Ajuntament de Llobera, la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, 
durant els períodes de vacances de la secretària – interventora. 
 
Decret d’alcaldia de data 5 de juliol de 2012,  d’inici del procediment de 
nomenament dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut del Jutjat de Pau de 
Llobera.  
 
Decret d’alcaldia de data 9 de juliol de 2012,  de sol·licitud de subvenció de 1.000 
€ a l’Institut Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, per a la realització de l’activitat de gimnàstica adreçada a 
dones, pel termini de tres mesos durant l’exercici 2012, la qual té un pressupost 
total de 1.100 €. 
 
Decret d’alcaldia de data 13 de juliol de 2012, d’aprovació del Pla Local de 
Joventut 2012-2015 de l’Ajuntament de Llobera, elaborat per la regidoria de 
Joventut amb el suport del personal tècnic del Consell Comarcal del Solsonès i 
l’administrativa de l’ajuntament, i de sol·licitud d’un ajut al Departament de Benestar 
Social i Família, per tal finançar el Pla Local de Joventut, anualitat 2012.  
 

 
10. Aprovació de diverses factures i ordenació de p agaments.   
 

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

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Josep M. Comas Canal Desbrossar camins 2.401,30 €  

M1267C S.L. Revisió extintors 370,76 € 

Consell Comarcal del Solsonès Quilometratge Secretària  76,00 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida Rural 2n trimestre 2012 939,33 € 

Consell Comarcal del Solsonès Serveis Socials 1r semestre 2012 708,55 € 

Cooperativa de Guissona Galleda 19,28 € 

Associació de Municipis per la Independència Quota associat 75,50 € 



 
 

 
11. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica el ple del passat divendres del Consell Comarcal del Solsonès, on 
s’havien d’aprovar les bases dels ajuts de transport escolar, però es va retirar el 
punt de l’ordre del dia perquè el Departament d’Ensenyament no va comunicar la 
seva proposta de finançament. També es va aprovar un pla d’estalvi, l’increment 
dels costos de la recollida rural, l’aprovació definitiva dels comptes de l’exercici 
2011 i la dissolució de la empresa Iniciatives i Foment del Solsonès. En aquest punt 
i en resposta a la pregunta del grup d’ERC de com queda a partir d’ara la situació 
laboral dels treballadors es va respondre que passarien a formar part de la plantilla 
del Consell Comarcal, cosa que el Mateix grup d’ERC posa en qüestió si es pot fer 
degut a les restriccions actuals de contractació de personal par part de 
l’administració i a la manca de partida pressupostària. 
 
Segon.- Informa que s’ha fet arribar un escrit als propietaris de la Casa La Serra, un 
cop s’ha conegut l’import del rebut de l’aigua d’aquest trimestre, que continua 
essent excessiu. S’ha comunicat als propietaris que el comptador d’aquest dipòsit 
serà donat de baixa, tot i que se’ls ha donat la oportunitat de mantenir-lo canviant la 
titularitat.  
 
Tercer.- El proper Consell d’Alcaldes, que és itinerant per tots els ajuntaments de la 
comarca, es celebrarà a l’Ajuntament de Llobera el proper 14 de setembre a les 
19:00h.  
 
Quart.- Explica la bretolada que va tenir lloc divendres passat davant la porta de 
l’escola.  
 
Cinquè.- Avui hi ha hagut un petit incendi al municipi causat per un llamp de la 
tempesta d’ahir. S’han cremat uns 550 m²  i pogut apagar ràpidament.  

 
 
12. Precs i preguntes.  
 

No n’hi ha.  
 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les onze menys deu minuts 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 



 


