
 

ACTA DE 22 DE JUNY DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 9/2015 
Data: 22 de juny de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:30 hores a 22:00 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 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. Establir de les periodicitats de les sessions plenàries. 
 

L’Alcaldia proposa establir que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el primer 
dilluns hàbil de cada mes, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament a les 21:00h, 
essent el proper ple ordinari el dilluns dia 3 d’agost. 

 
Sotmès a votació aquest afer, és aprovat per unanimitat. 

 
 
2. Nomenament del tinent d’alcalde.  
 

Seguidament, l’Alcaldia d’acord amb allò que estableixen els articles 21.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 55 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 dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia de data 16 de 
juny pel qual es nomena com a tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Llobera al 
regidor Gerard Barcons Torra, amb les funcions enumerades a l’article 47 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 



 

3. Delegacions especifiques dels regidors de la corporació. 
 

Seguidament, l’Alcaldia d’acord amb allò que estableixen els articles 21.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 43.4 del Real Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, a través del qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, delega les seves 
funcions de delegacions específiques al Ple. Aquest les accepta. 

 
Després de diverses deliberacions, L’Alcalde proposa: 

 
PRIMER.- Nomenar tresorer de l’Ajuntament de Llobera el senyor Jaume Badia 
Satorra, regidor de la corporació. 

 
SEGON.- Designar al regidor Jaume Badia Satorra com a regidor d’Hisenda, de 
l’àrea de Benestar i Família i responsable dels edificis de titularitat municipal. 

 
TERCER.- Designar al Sr. Gerard Barcons Torra com a  regidor de Joventut, 
Esports, i Cultura. 

 
QUART.- La resta de funcions seran exercides per l’alcalde, entre les que es troben 
Governació, Política Territorial i Urbanisme,  Protecció Civil i Activitat Agrària. 

  
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent 
de l’aquest acord. 
 
Sotmès a votació l’acord, S’APROVA per unanimitat.  

 
 
4. Creació de les comissions informatives.  
 

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

 
Atès que Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la 
Comissió Especial de Comptes. 

 
Vistos els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i 58 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 l’exposat, l’Alcaldia proposa al Ple: 
 
Crear la Comissió Especial de Comptes formada per: 
 

- Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC AM - 
- Jaume Badia Satorra – Regidor del grup municipal ERC AM - 
- Joan Vendrell Segués – Regidor del grup municipal CIU -  

 
 Sotmès a votació S’APROVA per unanimitat. 
 

 
5. Nomenament dels representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats. 



 

 
L’Alcaldia proposa el nomenament dels següents representats municipals en els 
diferents organismes: 
 

Al Consell Escolar i al Centre Sanitari, l’alcalde Josep Colell Solé.  

A la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès i a l’Agrupació de 
Defensa Forestal, al regidor Gerard Barcons Torra. 

Al Consorci de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, al regidor 
Jaume Badia Satorra.  

 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
 
6. Determinació del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions 

dels membres de la corporació.      
 

En compliment de l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local i de l’article 166 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 es fa públic que el 
Ple de l’Ajuntament de Llobera, en la sessió extraordinària de data 22 de juny de 
2015 va acordar el règim de dedicacions, retribucions, assistències i 
indemnitzacions i dietes dels membres de la corporació i, en aquest sentit va 
aprovar: 
 
PRIMER.- Determinar que el càrrec de presidència realitzi les seves funcions en 
règim de dedicació parcial per l’increment del volum de responsabilitats i tasques 
que aquests darrers anys s’han donat, i havent de tenir una presència efectiva 
mínima en l’Ajuntament del 50% de la jornada ordinària. 
 
SEGON.- Establir a favor del càrrec del president-alcalde, en règim de dedicació 
parcial, una retribució anual bruta de 6.199,38 €, que es percebrà en dotze pagues, 
corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i donar-lo d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació el pagament 
de les quotes empresarials que correspongui. 
 
TERCER.- Establir per als regidors que una indemnització de 15 € per assistència 
als plens de l’Ajuntament i una indemnització de 35 € per l’assistència a les 
comissions de govern. 
 
QUART.- Determinar que en concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 
0,228384 € per quilòmetre (dels quals 0,19 € no estan subjectes a retenció i la 
resta estan subjectes al percentatge de retenció de l’IRPF que legalment pertoqui 
en cada moment).  
 
CINQUÈ.- Que es publiqui aquest acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva 
transcendència. 
 

 

7. Sol·licitud de col·laboració economia de l’Associació Cultural de 
Llobera per a les despeses de la Lliga Comarcal de Futbol Sala.  

 



Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada en data 11 de juny de 
2015 per la Sra. Isabel Freixes Viladrich en representació de l’Associació Cultural de 
Llobera per fer front a les despeses de la Lliga Comarcal de Futbol Sala.  
 
Atès que al pressupost vigent d’aquest ajuntament hi ha previst un ajut nominatiu 
per aquest concepte.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 450 € a l’Associació Cultural de Llobera per a sufragar 
les despeses de la Lliga Comarcal de Futbol Sala de l’any 2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes Viladrich en representació 
de l’Associació Cultural de Llobera.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 

8.  Designació dels dos dies de festa local per a l’any 2016. 
 

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 2016, 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 9 de febrer i 2 de maig de 2016, com a dies de festa 
local al municipi de Llobera per a l’any 2016. 
 
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.  

 
 

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

 

 

 


