
 

 

ACTA DEL 27 D’ABRIL DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 5/2015 
Data: 27 d’abril de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 16:30 hores a 17:10 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 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. Sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa de les eleccions 
municipals del proper 24 de maig de 2015.  

 
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
règim electoral general, la selecció dels electors i les electores que han d’integrar 
les meses electorals correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig. 

 
La selecció s’efectua mitjançant l’aplicació informàtica tramesa per la Junta 
Electoral de Zona, la qual realitza el sorteig de forma aleatòria i en un document 
únic fa constar la identitat de tots dels membres titulars i suplents escollits.  

 
Seguidament es procedeix al sorteig per a l’elecció dels membres de la Mesa 
d’eleccions municipals, que es celebraran el pròxim 24 de maig; el resultat és el que 
es detalla: 
 
PRESIDENT: Candi Viladrich Cardona 
1er VOCAL: Sergi Garcia Semís 
2on VOCAL: Xavier Rendé Bertran 
 
SUPLENTS: 
 
1er suplent PRESIDENT: Carles Quevedo Garcia 
2on suplent PRESIDENT: Miquel Canal Barrera 
 



1er suplent 1er VOCAL: Esther Torra Barcons 
2on suplent 1er VOCAL: Teresa Torrecillas Angrill 
 
1er suplent 2on VOCAL:  Teresa Escolà Puig 
2on suplent 2on VOCAL: Maria Carme Angrill Cots 

 
 
2. Designació de la persona representant de l’administració a les 

eleccions municipals del proper 24 de maig de 2015 
 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran 
a terme el proper 24 de maig per a l’elecció de la composició dels consistoris. 
 
Atès que és necessària la designació d’una persona per a què actuï com a 
representant de l’administració el dia de les eleccions.  
 
Atès que aquesta persona pot ser designada lliurement per l’entitat local. 
 
EL Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Designar a la Sra. Sara Torrecillas Angrill, amb DNI 52309007S per a 
actuar com a representant de l’Administració de l’Ajuntament de Llobera a les 
properes eleccions al municipals que es celebraran el proper 24 de maig.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. Sara Torrecillas Angrill. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.  

 
 
3. Sol·licitud d’ajut econòmic de l’AMPA de l’Escola de Llobera per al 

berenar de Festa Major organitzat per l’Escola. 

 
Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada en data 15 d’abril de 2015 
per la Sra. Cristina Díaz en representació de l’AMPA de l’Escola de Llobera per 
invitar a un berenar als assistents a la representació del teatre de l’Escola en motiu 
de la Festa Major. 
 
Atès que està previst al pressupost d’enguany una subvenció nominativa a favor de 
l’AMPA de l’Escola de Llobera per import de 150 €.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 150 € a l’AMPA de l’Escola de Llobera per a les 
despeses del berenar popular de la festa major.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Cristina Díaz en representació de l’AMPA 
de l’Escola de Llobera. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.  

 
 
 



No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les cinc i deu de la tarda, 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 
 

 


