
 

ACTA DE 3 D’AGOST DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 10/2015 
Data: 3 d’agost de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:55 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC -  
Joan Vendrell Segués– Regidor grup municipal CIU -  
Domènech Vendrell Vila – 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 
extraordinària del dia 13 de juny de 2015 i de la sessió extraordinària del dia 22 de 
juny de 2015, les qual s’aproven per unanimitat dels assistents, sol·licitant el Sr. 
Joan Vendrell que s’incorpori a l’acta de la sessió del dia 13 de juny el text literal del 
seu discurs i accedint la secretària a la modificació de l’acta incorporant aquesta 
petició. 

 
 
2. Acord de constitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Llobera.      
 

Atès que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals i el nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 

 
Atès que cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els 
quals es basarà el seu funcionament, i en particular, constituir la junta de govern 
local. 



 
Atès que la creació de la junta de govern local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la 
potestat d’autoorganització, en relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 
48.1.b) 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. 

 
 Per tot l’exposat, proposo al ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 

PRIMER.- Constituir la junta de govern local, la qual quedarà integrada pels 
membres nomenats per l’alcaldia. 

 
SEGON.- La periodicitat de la sessions serà el primer dilluns hàbil de cada mes a 
les 20:30h i el tercer dimarts hàbil de cada mes a les 13:30h, a la sala de plens de 
l’ajuntament. 

 
TERCER.- Les competències de la junta de govern local seran les que se li 
atribueixin per delegació de l’alcaldia i del ple de la corporació. En tot cas, li 
correspon l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 
Sotmès a votació l’acord, S’APROVA per unanimitat.  

 
 

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 Núm. 30/15, de 13 de maig de 2015, d’aprovació d’una factura i 
ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 31/15, de 14 de maig de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 32/15, de 28 de maig de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 33/15, de 9 de juny de 2015, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Josep Maria Giralt Forner per a la construcció d’una piscina a la 
masia Arceda.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 34/15, de 9 de juny de 2015, d’aprovació d’una factura i 
ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 35/15, d’11 de juny de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 36/15, de 16 de juny de 2015, de designació al regidor 
Gerard Barcons Torra com a tinent d’alcalde de l’ajuntament.  
 



Decret d’alcaldia Núm. 37/15, de 7 de juliol de 2015, d’aprovació del conveni 
entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per a la prestació 
puntual del servei d’assistència d’una treballadora auxiliar administrativa a les 
oficines de l’ajuntament, durant el període d’incapacitat temporal de la titular de la 
plaça.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 38/15, de 8 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 39/15, de 10 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 40/15, de 14 de juliol de 2015, de sol·licitud a la Direcció 
General del Cadastre l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals 
corresponent a l’1,10 per al municipi de Llobera l’any 2016. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 41/15, de 16 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 42/15, de 22 de juliol de 2015, d’aprovació del projecte: 
“Treballs de neteja, ordenació i manteniment d’espais públics del municipi de 
Llobera” i de sol·licitud al Consell Comarcal de la participació el en Programa mixt 
de Treball i Formació adreçat a les persones aturades.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 43/15, de 23 de juliol de 2015, d’habilitació del Sr. Jose 
Antonio Romero Tomás com a secretari interventor de l’Ajuntament de Llobera 
durant el període de vacances de la secretària.  
 

 

5. Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.  
 

No n’hi ha.  
 

 

6.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica la contractació de la Maria Besora per cobrir les funcions 
administratives de l’ajuntament en període de vacances.  
 
Segon.- Informa que s’ha demanat a l’empresa que està executant les obres de 
manteniment de la carretera de Solsona a Biosca (C451) que sigui donat el fresat 
sobrant de l’obra. Ara caldrà repartir-ho als veïns/nes interessats. Proposa fer una 
carta a les cases informant de la situació i emplaçant a qui estigui interessat en fer-
ne ús.  
 
Tercer.- Recorda que probablement l’última setmana d’agost hi haurà ple 
extraordinari per fer el sorteig dels membres de la mesa a les properes eleccions.  
 
Quart.- Proposa el canvi del proper ple ordinari que pertocaria celebrar el dia 7 de 
setembre, pel dia 14 de setembre. La resta de membres del ple s’hi mostren 
d’acord.   
 



Cinquè.- Demana als regidors que si així ho desitgen facilitin una fotografia per 
penjar a la web municipal la informació de la nova corporació.  

 
 

7. Precs i preguntes. 
 

El regidor Joan Vendrell demana si es por esporgar l’arbre de davant l’ajuntament i 
desbrossar els voltants, oferint-se ell mateix per fer-ho. L’alcalde explica que ja 
pensava demanar un pressupost per fer-ho i fer el manteniment de les jardineres.  

 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les deu menys cinc minuts de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.   
  
 
L’ALCALDE       LA SECRETÀRIA 
                          
 
 
                              
 

 

 

 

 


