
 
ACTA D’1 D’OCTUBRE DE 2012  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 09/2012 
Data: 1 d’octubre de 2012    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:50 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 6 d’agost de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Ratificació de la dissolució del Consorci per al  Desenvolupament de la 

comarca del Solsonès.  
 

Considerant l’Assemblea General del Consorci per al Desenvolupament de la 
comarca del Solsonès (celebrada el proppassat 25 de juliol de 2012), en la qual es 
va aprovar la dissolució d’aquest. 
 
En compliment del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, cal procedir a la ratificació 
de l’esmentada dissolució per acord del Ple dels municipis consorciats, adoptat per 
majoria absoluta. 
 
És per això, que a proposta de l’Alcalde S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 



PRIMER. Ratificar la dissolució del Consorci per al Desenvolupament de la 
comarca del Solsonès, atès que el municipi de Llobera forma part d’aquest 
Consorci. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al Consorci per a Desenvolupament de la 
comarca del Solsonès i a la Direcció General d’Administració Local (Via Laietana, 
26, 2n, 3ª planta, 08003 Barcelona) per tal que en tinguin coneixement i realitzin els 
tràmits pertinents. 
 
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. 

 
 
3. Assumptes sobrevinguts.  

 
No n’hi ha.  
 

 
4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia  de data 9 d’agost de 2012,  de concessió de llicència d’obres al 
Sr. Josep Coromina Colilles per a dur a terme les obres consistents en l’arranjament 
del terra de la sala del menjador i el condicionament de les parets del menjador de 
la casa Parés, d’acord amb l’informe tècnic de caràcter favorable que consta a 
l’expedient. 
 
Decret d’alcaldia  de data 9 d’agost de 2012, de concessió de llicència d’obres al 
Sr. Josep Coromina Colilles per a dur a terme les obres per a fer un rejuntat de 
pedra dels exteriors de la Casa Parés i l’arrebossat de la totxana dels coberts 
annexos a la casa, d’acord amb l’informe tècnic de caràcter favorable que consta a 
l’expedient. 
 
Decret d’alcaldia  de data 9 d’agost de 2012, de concessió de llicència d’obres al 
Sr. Francesc Vendrell Casafont per a executar les obres de reforma de la coberta 
de la casa Cal Mingo, d’acord amb l’informe tècnic de caràcter favorable que consta 
a l’expedient. 
 
Decret d’alcaldia de data 10 d’agost de 2012 , d’habilitació com a secretària – 
interventora accidental de l’Ajuntament de Llobera, la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, 
durant una modificació del períodes de vacances de la secretària – interventora. 
 
Decret d’alcaldia  de data 30 d’agost de 2012, de concessió de llicència d’obres al 
Sr. Martí Caellas i Segués per a l’execució de les obres de reforma a la casa al Xico 
consistents en la reforma de la coberta en un edifici unifamiliar aïllat, d’acord amb 
l’informe tècnic de caràcter favorable que consta a l’expedient. 
 
 

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  

Joan Garriga enginyer agrònom Projecte millora camí de Secanella a Sta. Maria 
de Montraveta 708,00 € 

LCSET Bates Dolors 50,00 € 

SAT Granja Godall Llonganissa reunió alcaldes 12,50 € 

Revelatges Solsona Posar protector plàstic i grapes quadres fira 180,78 € 

Gimnàs Soisona Classes de gimnàs mes de juny 162,00 € 

Joan Ollé Reparar canal armari ascensor 177,81 € 

Cal Coll Material de neteja 52,72 € 

Consell Comarcal del Solsonès Quilometratge SAT 3r trimestre 53,20 € 

Ramon Padulles Rosell Projecte porta accés escenari i subdivisió sala 684,95 € 

Jordi Vilar Roda carretó 26,55 € 

Ferreteria Irca Estanteria 39,24 € 

 
 

 
6. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que el comptador del dipòsit d’aigua de la Serra ja ha estat donat 
de baixa.  
 
Segon.- L’Associació l’ARADA torna a posar en marxa el projecte de “Dones i gent 
gran”, amb el finançament d’un ajut de la Caixa i del Departament de Benestar i 
Família.  
 
Tercer.- Trasllada al ple la petició que ha rebut per part dels organitzadors de la Fira 
de l’Empelt, que demanen si l’ajuntament està interessat en tenir un estand. Per la 
poca disponibilitat de l’alcalde i regidors, acorden no posar-ne. 
 
Quart.- Proposa un canvi en el rènting de a fotocopiadora de l’ajuntament, atès que 
s’ha rebut una millor oferta d’una altra empresa. Debatut entre tots els membres, 
acorden per unanimitat canviar el rènting actual per contractar-lo amb l’empresa 
Sistemas Digitales Catalunya, SL per l’import mensual de 30 € (IVA exclòs) i un 
període de cinc anys.   
 
Cinquè.- Informa que l’ADF va procedir a la obertura dels camins tallats pel 
propietari de la finca Corralot, que són necessaris per a les tasques de prevenció 
d’incendis.  
 
Sisè.- Explica el projecte “Pacte dels Alcaldes – Compromís amb una energia 
sostenible local”, iniciat per la Comissió Europea i promogut al territori per la 
Diputació de Lleida. S’acorda posposar la seva possible adhesió en un proper ple, 
quan es disposi d’informació més detallada dels compromisos i beneficis que 
suposa la seva acceptació.  

 
 



7. Precs i preguntes.  
 

El regidor Joan Vendrell demana si es disposa d’informació oficial a l’Ajuntament 
relativa a la notícia publicada el dia d’avui al diari digital NacioSolsona.cat, que 
informa de què una empresa està buscant jaciments de gas i petroli a diferents 
municipis, entre els quals Llobera. L’Alcalde respon que no s’ha comunicat res a 
aquest ajuntament.  
 

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


