
ACTA DE 13 DE JUNY DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 08/2015 
Data: 13 de juny de 2015    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 10:30 hores a 11:15 hores 
 
 
A Llobera, el dia 13 de juny de 2015, essent dos quarts d’onze del matí, a l’Ajuntament 
de Llobera, prèvia citació, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General vigent i l’article 37.1 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 
Decret 2568/8, de 28 de novembre, compareixien els regidors electes elegits en les 
últimes eleccions locals del 24 de maig de 2015, que seguidament es relacionen. 
 

 Jaume Badia i Satorra 
 Gerard Barcons i Torra 
 Josep Colell i Solé 
 Joan Vendrell i Segués 
 Domènech Vendrell i Vila 

 
Que constitueixen la majoria absoluta legal dels regidors electes, essent aquest cinc, 
amb l’objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució del nou 
Ajuntament. 
 
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’Edat, per la qual cosa s’invita  al regidor 
electe de major edat, Sr. Domènech Vendrell Vila, i el regidor de menor edat, Sr. 
Gerard Barcons Torra, presents en aquest acte, ocupin el lloc reservat a l’objecte de 
formar la Mesa d’Edat. Serà presidida pel regidor de major edat i de la qual serà 
secretària la de la Corporació, segons estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General vigent i art. 37.2 del ROF, els quals passen a ocupar ell lloc 
destinat a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat de la següent manera:  
 

 President: El regidor Domènech Vendrell Vila 
 Vocal: El regidor Gerard Barcons Torra 
 Secretària: Esther Garrido Hernández, secretària de la Corporació. 

 
Seguidament el president de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per la constitució 
del nou Ajuntament de Llobera. A continuació la secretària, per ordre del president de 
la Mesa d’Edat, dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució del nou 
Ajuntament. 
 
Tot seguit, la Secretària formula als membres de la Mesa d’Edat el jurament o 
promesa d’acatament de la Constitució prèvia acreditació de la seva identitat i 
presentació de la credencial, que es formula tot seguit: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Llobera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” amb el següent resultat: 



 
Senyor Domènech Vendrell Vila: Sí, ho prometo.  
Senyor Gerard Barcons Torra: Sí, per imperatiu legal ho prometo.  
 
A continuació, el Sr. Gerard Barcons es dirigeix al President de la Mesa d’Edat i li 
demana si tot seguit pot fer una declaració de principis de caràcter polític. El President 
de la Mesa respon afirmativament, amb la qual cosa el Sr. Barcons manifesta: 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, 
LLIURE I SOBIRÀ”. 
 
A continuació es procedeix per part dels membres de la Mesa d’Edat a la comprovació 
de les credencials presentades i a l’acreditació de la seva personalitat. Tot seguit, 
tenint present la totalitat dels regidors electes, que aquests han formulat declaració 
sobre possibles causes d’incompatibilitats sobrevinguda, s’obté com a resultat que als 
regidors electes no els hi afecta cap causa d’incompatibilitat. 
 
El president de la Mesa, no havent-hi cap regidor afectat per causa d’incompatibilitat, 
declara constituïda la Corporació procedint al jurament o promesa de tots els regidors, 
seguint la fórmula establerta pel Reial Decret 707/79 següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament Llobera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” amb el següent resultat  
 
Senyor Jaume Badia i Satorra: ho prometo per imperatiu legal. 

 
A continuació, el Sr. Jaume Badia es dirigeix al President de la Mesa d’Edat i li 
demana si tot seguit pot fer una declaració de principis de caràcter polític. El President 
de la Mesa respon afirmativament, amb la qual cosa el Sr. Badia manifesta: 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, 
LLIURE I SOBIRÀ”. 
 
Senyor Josep Colell i Solé: ho prometo per imperatiu legal. 

 
A continuació, el Sr. Josep Colell es dirigeix al President de la Mesa d’Edat i li demana 
si tot seguit pot fer una declaració de principis de caràcter polític. El President de la 
Mesa respon afirmativament, amb la qual cosa la Sra. Colell manifesta: 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, 
LLIURE I SOBIRÀ”. 
 
 



Senyor Joan Vendrell i Segués: sí ho prometo per imperatiu legal.  
 
A continuació, el Sr. Joan Vendrell es dirigeix al President de la Mesa d’Edat i li 
demana si tot seguit pot fer una declaració de principis de caràcter polític. El President 
de la Mesa respon afirmativament, amb la qual cosa el Sr. Vendrell manifesta: 
 
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, 
LLIURE I SOBIRÀ”. 
 
Seguidament, un cop constituït el nou Ajuntament es procedeix a l’elecció de l’alcalde.  
 
El president de la Mesa demana a cadascun dels regidors si presenten la seva 
candidatura a l’alcaldia. Presenten candidatura el Sr. Joan Vendrell Segués i el Sr. 
Josep Colell i Solé. 
 
Acte seguit es procedeix a la votació i fet l’escrutini de les paperetes, surt elegit el 
senyor Josep Colell i Solé, amb el següent resultat: 
 
 Vots al favor del Sr. Josep Colell Solé: 3 
 Vots a favor del Sr. Joan Vendrell Segués: 2 
 Abstencions: 0 

 
A continuació, i de conformitat amb els articles 108 apartat 8è. de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General, art. 18 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i 
art.40.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, el Sr. Josep Colell i Solé, pren possessió del càrrec d’alcalde formulant 
jurament. 
 
“Jureu o prometeu per  la vostra consciència i  honor complir fidelment les obligacions  
del càrrec d'alcalde  de l'Ajuntament de Llobera, amb lleialtat al Rei, i respectar  i fer  
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?”  
 
Contestant el senyor Josep Colell i Solé: sí ho prometo per imperatiu legal.  
 
Manifesta que en aquest moment, com alcalde, reitera les manifestacions de caire 
polític fetes seguidament a la presa de possessió com a regidor.  
 
El president de la Mesa d’Edat manifesta al Sr. alcalde que pot ocupar la presidència i 
li dona el bastó de comandament de l’Ajuntament de Llobera. 
 
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Joan Vendrell en representació de la candidatura del 
grup municipal de Convergència i Unió, que dirigeix les següents paraules als 
assistents: 
 

Hola a tothom, 

 

El nostre equip vol fer una petita reflexió de la manera de fer política en un poble petit. 

Nosaltres creiem que hi ha d'haver una figura que representi al poble com alcalde 

perquè així es demana. 



 

Però creiem que tot l'equip és el que ha de treballar per al poble, la figura de l'alcalde 

mai ha de passar per davant de les altres persones regidores. L'alcalde és un més. 

També vam creure oportú que les paperetes per a les eleccions no les portaríem amb 

la creueta ja marcada, vam pensar que tothom havia de tenir l'oportunitat de triar les 

persones que considerava més adients, sense condicionar la llibertat de vot, ja que 

són llistes obertes. 

 

No volíem ofendre ningú en no passar casa per casa. El fet de fer-ho és una altra 

manera de voler condicionar el vot. No ho vam creure oportú. A les cases s’hi ha de 

passar després d'haver sortit elegit i llavors és quan cal demanar el que falta, fer-ho 

abans creiem que és totalment electoralista. 

 

Gràcies.  

Equip de CIU 
 
 
Seguidament l’alcalde pren la paraula per pronunciar el seu discurs d’investidura.  
 
 

DISCURS D’INVESTIDURA 
 

Bon dia a tothom i benvinguts. I en nom de tot el consistori, moltes gràcies per la 
vostra companyia. Felicitats també als que avui celebreu el vostre sant. 
 
Acabem de constituir un nou ajuntament i els regidors que el conformem m’acaben 
d’elegir per ser-ne l’alcalde que el presideixi quatre anys més. Els ho agraeixo. És un 
fet que m’omple de goig. Com a primer representant de tots i totes els de Llobera faré 
el que sigui al meu abast per dur a terme totes les responsabilitats que aquest càrrec 
implica. I ho faré amb la dignitat que es mereix.  
 
En primer lloc vull agrair l’alta participació en la jornada electoral del passat dia 24 de 
maig i la normalitat amb què es desenvolupà. És una mostra de maduresa 
democràtica que ens en hem de sentir tots satisfets. I agreixo especialment als que 
vareu dipositar la vostra confiança en la llista que jo encapçalava, sense que això 
connoti cap mena de discriminació en la meva gestió.   
  
També vull agrair de manera especial les persones que avui deixen les seves 
responsabilitats en aquest ajuntament. Primer a tu, Guillem. T’he de dir que aquests 
vuit anys treballant junts han sigut una bona experiència per a mi. Me’n sento molt 
satisfet. I crec que Llobera també t’ha d’agrair la feina que has fet aquests vuit anys. 
Espero que aquest sigui només un període  de descans per tornar amb més empenta i 
amb una responsabilitat major d’aquí quatre anys. I a tu Rossend també t’agraeixo el 
teu pas per l’ajuntament. Ho has fet des de l’oposició, opció totalment legítima i 
respectable. Has donat la teva opinió i de la diversitat d’aquesta en resulta el millor. I 
deixa’m dir-te, més com amic que com alcalde, que encara que ara no hagis estat 
elegit, no t’ho agafis com una derrota definitiva i que no sigui motiu d’ impediment per 
tornar-te a presentar si creus que pots fer coses per Llobera.  
 



Referent a la legislatura que ara deixem enrere, i sense pretendre que sigui excusa de 
res, he de dir que ha estat un període força difícil, sobre tot en el  tema econòmic. 
L’endarreriment dels pagaments del Govern de la Generalitat ha comportat una manca 
de liquiditat que ha obligat a buscar finançament per fer front als compromisos 
adquirits així com  al dia a dia, la qual cosa no ha estat fàcil i amb el conseqüent cost 
econòmic. La suma d’aquesta manca de liquiditat més la dificultat d’aconseguir crèdit i 
afegint-hi un intervencionisme cada vegada major per part del Govern de l’Estat, amb 
lleis que condicionen i limiten molt l’autonomia dels ajuntaments, ha fet impossible 
portar a terme alguns del projectes que ens havíem marcat de bon començament.  
 
També l’han fet especialment difícil els problemes del personal laboral: les baixes per 
malaltia de la Dolors i la Sara, dues persones de gran vàlua en els seus llocs de treball 
i de la meva estima, han fet que s’haguessin de buscar substitucions precipitadament. 
La Dolors ja recuperada; ho celebro. La Sara treballant-hi i des d’aquí li dono tot el 
meu suport desitjant-li que sigui el més aviat possible i que puguem recuperar la plena 
normalitat. 
       
Bé, això és passat i avui és el tret de sortida d’un nou mandat. Cal mirar endavant. 
 
En primer lloc donar la benvinguda al Gerard i al Mingo com a nous membres d’aquest 
Ajuntament. Gerard, t’agreixo que acceptessis formar part de la nostra candidatura i 
celebro especialment que hagis estat el candidat més votat. Ets el més jove i és el teu 
primer contacte en la política local. Espero que sigui una bona experiència per a tu, 
profitosa pel municipi i a més a més que la teva implicació serveixi d’exemple per a 
altres joves del municipi de cara properes eleccions municipals. El jovent sou el futur i 
ens heu d’anar rellevant als que ja hi hem dedicat uns quants anys. Tingueu present el 
que dia Joan Fuster: la política, la fas o te la fan. Mingo, et felicito pel resultat que vas 
tenir. Això demostra que tens la confiança de mols veïns i veïnes del municipi.  Sigues 
benvingut i et desitjo també que et trobis bé entre nosaltres. I a vosaltres Jaume i 
Joan, felicitats per ser elegits i ben retrobats.  
 
També vull fer un agraïment especial a la Dolors. T’agraeixo que acceptessis formar 
part de la llista i em sap greu que quedessis fora. Estic convençut que haguessis estat 
una bona regidora responsable d’equipaments municipals. Però com a demòcrates 
hem d’acceptar amb resignació el resultat de les votacions i et demano que segueixis 
col·laborant com ho has fet fins ara. No en dubto. 
 
Comencem aquesta legislatura en una situació econòmica i política que poc difereix de 
la passada. Econòmicament l’Ajuntament de Llobera disposa de pocs recursos 
ordinaris, cosa que fa que depengui molt de subvencions finalistes i per tant 
d’administracions superiors. Políticament ens trobem cada dia més amb lleis, sobre tot 
del Govern de l’Estat, que suposen un intervencionisme i una limitació a l’autonomia 
municipal. Per tant no faré grans promeses. Però sí que prometo que, comptant amb la 
col·laboració de la resta de companys, faré els possibles per aconseguir el millor per 
Llobera i la seva gent. Caldrà establir quines són les prioritats a la hora de distribuir  
els recursos de què es disposi, i dins aquestes prioritats l’atenció a les persones haurà 
d’ocupar el primer lloc, en especial els més petits, els més grans i dones, sense que 
això signifiqui  descuidar totes les altres competències: cultura, ensenyament, 
equipaments, infraestructures, etc. Farem els possibles per acomplir totes les 
propostes del programa amb què ens  presentarem. Serà una legislatura que seguirà 
basada en els tres pilars que ho ha estat aquests últims vuit anys: una gestió 
econòmica rigorosa, una gestió equànime i una gestió transparent.  
 



D’aquí pocs dies, el dia 22, farem el primer ple en el que aprovarem el cartipàs de 
responsabilitats. Com alcalde encarregat de formar govern em sap greu que tu Mingo i 
tu Joan com a grup de CiU hagueu rebutjat la proposta de formar-ne part. Em sap greu 
perquè no puc entendre per quins motius ho heu decidit així ja que si comparem els 
programes electorals coincidim en moltes propostes. Heu decidit quedar-vos a 
l’oposició, cosa legítima i que respecto, però us demano que ho feu amb caràcter 
dialogant i constructiu. D’altra manera qui en sortirà perjudicat serà el municipi. To i 
això, tingueu per segur que estarem oberts a les vostres propostes si les considerem 
positives. 
 
Catalunya viu el  moment històric  més transcendental dels últims tres-cents anys. El 
27 de setembre tindrem l’oportunitat de dir què volem ser en endavant. El camí no serà 
fàcil i el municipalisme hi tindrà un paper important. Avui els membres d’aquest 
Ajuntament després de prometre la constitució hem llegit el compromís de posar-nos a 
disposició del Govern de la Generalitat i el seu President per al què faci falta. Això fa 
que aquesta legislatura sigui molt diferent a les altres, li dóna una emoció i una 
motivació especials i n’estic molt joiós de ser-hi. 
 
No vull acabar sense fer referència al personal laboral. L’Ester, la Sara i la Mari 
treballen a l’Ajuntament i per l’Ajuntament. Són un pilar essencial. No dubto de la seva 
entrega en endavant com ha estat fins ara i espero que segueixi l’harmonia d’aquests 
últims anys. I vull donar, de manera especial, tot el meu suport a la Sara perquè la 
seva recuperació esdevingui  tant ràpida com sigui possible.  
 
No sabia ben bé com acabar aquest discurs quan m’ha vingut al cap un poema de 
Soló. Soló és considerat el més famós dels set savis de Grècia. Fou un gran estadista, 
legislador  i poeta. Va ser nomenat Arcont de la ciutat d’Atenes. La seva obra 
legislativa va ser la base a partir de la qual anys més tard Clístenes creés els 
fonaments de la democràcia. Fa aproximadament 2600 anys Soló en el seu poema 
“Eunòmia” (bon governen), entre altres coses, diu:  
 
El meu cor m’impulsa a ensenyar als atenesos això: 
Que moltes dissorts porta a la ciutat el mal govern, 
I que el bo ho deixa tot en ordre i proporció, 
I sovint captura als injustos amb paranys i grillons; 
Suavitza la desigualtat, calma l’arrogància i afebleix l’orgull, 
Marceix els brots que neixen de la venjança, 
Adreça sentències falses, les accions orgulloses apaivaga i 
Calma els ànims de desacord  
I amb bon govern tots els afers humans són rectes i equànimes. 
 
 
Regidors, Ester, Sara, Imma, veïns i veïnes, 
Moltes gràcies i que tinguem una molt bona i pròspera legislatura. 
Visca Llobera i visca Catalunya  
 
 
Llobera,  13 de  juny de 2015  
 

 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta, que la 
signa amb mi el senyor alcalde. 
 
L’alcalde                                                                           La secretària 


