
 

ACTA DEL 30 DE MAIG DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 06/16 
Data: 30 de maig de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:15 hores a 21:40 hores 

 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC  
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC    
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC  
Doménec Vendrell Vila– Regidor grup municipal CIU 
Joan Vendrell Segues – Regidor grup municipal CIU 
 
Jose Antonio Romero Tomás, secretari interventor accidental. 
 

 
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 l’acta de les sessió anterior. 
 

Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió ordinària 
del dia 9 de maig de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE LES 

PROPERES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 26 DE JUNY DE 2016 
 
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. 
 
El criteri de selecció és el següent: en primer lloc, els membres de la Mesa, a continuació 
els suplents del president, els suplents del primer vocal i els suplents del segon vocal. 
 
Seguidament es procedeix al sorteig per  a l’elecció dels membres de la Mesa de les 
eleccions a les Corts Generals que es farà el pròxim 26 de juny; el resultat és el que es 
detalla: 
 
PRESIDENT:   Marta Ricart Masip 



1r VOCAL:   Carme Colilles Roure 
2n VOCAL:   M. Angels Esteban Caelles 
 
SUPLENTS 
 
PRESIDENT:   Josep Torra Coromina 
PRESIDENT:   Teresa Escola Puig 
 
1r VOCAL:    Montserrat Serena Ferrer 
1r VOCAL:    Maria Mercedes Chirveches Casals 
 
2n VOCAL:   Claustre Caelles Vila 
2n VOCAL:   Laura Millet Rafel 
 

En conseqüència, el Ple acorda per assentiment donar validesa al sorteig efectuat i 
designar les persones resultants membres de les meses electorals de les Corts Generals 
a celebrar el proper 26 de juny. 

 
 

3. Designació del representant de l’administració a les properes eleccions 
generals del dia 26 de juny de 2016.       
 
Atès que per al desenvolupament de les properes jornades electorals, que es duran 
a terme el proper 26 de juny per a les eleccions generals 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. Esther Vilafranca Casafont, per a actuar com a 
representant de l’Administració de l’Ajuntament de Llobera a les properes eleccions 
generals que es celebraran el proper 26 de juny. 
  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. Esther Vilafranca Casafont. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a fer 
efectius aquests acords.  
 
 

4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia número 27/16 de data 9 de maig de 2016, d’aprovació de factures 
i pagaments.  
 
Decret d’alcaldia número 28/16 de data 9 de maig de 2016, d’aprovació de la 
factura d’Excavacions Casas d’Olius S.L. corresponent a l’execució parcial de l’obra 
d’arranjament i millora de camins municipals de Llobera. 
 
Decret d’alcaldia número 29/16 de data 13 de maig de 2016, d’aprovació de 
factures i pagaments.  



 
 

5.  Assumptes sobrevinguts  
 
No n’hi ha 

 

6. Informes de presidència i de regidories 
 

L’Alcaldia informa del correu electrònic rebut del Consell Comarcal del Solsonès 
sol·licitant col·laboració per la 10a Marató de donació de sang que es durà a terme el dia 
10 de juny de 2016. S’acorda concedir un ajut de 50,00 €. 
 
L’Alcaldia informa de que hi ha un registre d’entrada del 27 de maig de 2016 NRE 135 
on Josep Miquel Villaró sol·licita una aportació econòmica per a les activitats de promoció 
del bàsquet femení del Club Bàsquet Solsona. S’acorda que com que  no hi ha 
consignació pressupostària no hi col·laborarà l’Ajuntament. 
 
L’Alcaldia informa que aquesta setmana es començarà a desbrossar camins. 
 
L’Alcaldia proposa que el mes de juliol no es faci ple i es posposi a Ple ordinari l’1 d’agost 
de 2016. 
 

 
7. Precs i preguntes. 
 
No n’hi han 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-una hores i quaranta-minuts, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents.  
  
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 
                            


