
 

ACTA DE 11 DE GENER DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 1/2016 
Data: 11 de gener de 2016     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:45 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 
ordinària del dia 14 de desembre de 2015, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 

2. Sol·licitud de col.laboració econòmica de per a la Xarxa Transversal 
d’Educació.  
 

Vista la sol·licitud del Consell Comarcal del Solsonès en la qual es demana la 
col·laboració econòmica d’aquest ajuntament a la Xarxa transversal d’educació, per 
a la realització d’activitats de dinamització educativa adreçades als alumnes de tots 
el Solsonès.  
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER.- Atorgar una col·laboració econòmica de 150 € al Consell Comarcal del 
Solsonès destinada al finançament de la Xarxa transversal d’educació, per a la 
realització d’activitats de dinamització educativa adreçades a alumnes de tota la 
comarca del Solsonès. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal del Solsonès. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 

 
3. Sol·licitud de col.laboració econòmica de COFESTAS per a la celebració 

de la Festa de Sant Antoni Abad 2016.  
 

Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 5 de novembre de 2015, amb 
número 272, presentada pel Sr. Ramon Erola Costa, en nom i representació de 
COFESTAS (Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès), i en la 
què es demana col·laboració econòmica per fer front a les despeses de l’organització 
de la Festa de Sant Antoni Abat a la ciutat de Solsona, els dies 16 i 17 de gener de 
2016.  
 
Atès que aquesta subvenció està prevista nominativament al pressupost vigent. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 60,00 € a COFESTAS (Comissió de Fires i 
festes de Sant Antoni Abat del Solsonès), per tal de col·laborar en les despeses de 
l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat a la ciutat de Solsona 2016, advertint 
que un cop efectuada la despesa caldrà justificar les despeses per l’import mínim 
atorgat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Erola Costa, en nom i representació 
de COFESTAS. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquets acords.  
 

 

4. Assumptes sobrevinguts.      
 
No n’hi ha. 
 

 
5. Aprovació de factures i pagaments. 
 

No n’hi ha.  
 
 

6. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 73/15, de 15de desembre de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  



 
Decret d’alcaldia núm. 74/15, de 30 de desembre de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 75/15, de 30 de desembre de 2015, de contractació per 
màxima urgència de la Sra. M. Àngels Esteban Caelles com a personal de neteja 
d’aquest ajuntament mitjançant un contracte laboral temporal per interinitat, amb una 
jornada parcial de 15 hores setmanals i fins a la cobertura de la plaça pel procediment 
legalment establert a la legislació vigent.  
 

 

7. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que des del Consell Comarcal s’està portant a terme un estudi a la 
comarca sobre les deficiències de cobertura de mòbil i televisió. Diu que si es 
coneixen punts concrets al municipi on puguin existir aquest tipus de deficiències, 
s’ha de comunicar al Consell.  

 
Segon.- També des del Consell Comarcal s’està estudiant la possibilitat d’implantar 
una deixalleria mòbil als municipis durant 3 dies l’any amb un cost de 150 € més IVA, 
tal com s’està fent en altres comarques. La gestió seria a càrrec de “Volem feina” i 
actualment cal que els ajuntaments comuniquin si estan interessats en la prestació 
d’aquest servei en el seu municipi. A proposta de l’alcalde, s’acorda manifestar 
davant el Consell Comarcal l’interès de l’ajuntament de Llobera en aquest servei.  

 
 

El regidor Jaume Badia informa que el proper 13 de febrer es farà un berenar-sopar 
a càrrec de l’ajuntament amb els organitzadors de la cavalcada de reis d’enguany.  

 
 

8. Precs i preguntes. 
 
El regidor Joan Vendrell exposa que les carrosses de reis necessiten arreglar-se i 
explica els treballs que s’hi haurien de fer. Es demanarà un pressupost pel tauler i el 
preu de la roba.  
 
 
El regidor Domènech Vendrell diu que en relació al manifestat per l’alcalde a la 
passada reunió amb els veïns del municipi, segons el qual l’ajuntament de Llobera 
ha invertit aproximadament 800.000 € durant 8 anys, alguns veïns del municipi li han 
demanat “on són” aquestes inversions. Pregunta si en aquest import que va informar 
estan incloses les despeses de manteniment dels edificis municipals i l’alcalde li 
respon que no, que són únicament inversions realitzades i activitats organitzades 
amb les subvencions de l’Institut Català de les Dones i la Direcció General de 
Joventut. L’alcalde l’informa que pot consultar en tot moment la documentació 
comptable dels últims anys d’aquest ajuntament, on trobarà informació econòmica 
detallada de totes les inversions a les quals es refereix. 
 
 
Per últim, intervé de nou el regidor Joan Vendrell per manifestar que en relació a la 
celebració de la passada reunió amb els veïns/veïnes del municipi de Llobera per 
informar de la situació actual de l’ajuntament, considera una falta de respecte cap al 



seu grup municipal que els seus membres se n’assabentessin per correu ordinari en 
comptes de ser informats a l’ajuntament. L’alcalde respon que si aquesta reunió no 
va ser comentada en un passat ple, demana disculpes al grup de CIU.  

 
 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts de nou 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 
                          
 
 
                              
 

 

 

 

 

 


