
 

ACTA DE 6 DE FEBRER DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 2/2017 
Data: 6 de febrer de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:15 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -   
Gerard Barcons Torra – Regidor grup municipal ERC -  
Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU – 
Joan Vendrell Segués – 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. 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 9 de gener de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 

2. Proposta de nomenament del jutge de pau titular de Llobera.     
 

Atès l’expedient instruït per aquesta corporació municipal de nomenament de jutge 
de pau titular, iniciat mitjançant decret d’alcaldia de data 20 de desembre de 2016. 
 
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds s’han rebut dos currículums 
de persones interessades en formar part del procediment. 

 
D’acord amb l’article 6 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, 
i en relació amb l’article 101.2 de la Llei orgànica del poder judicial, els quals faculten 
al ple de la corporació municipal a elegir el jutge de pau titular i substitut amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Després de diverses deliberacions, el ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat 
de tots els seus membres ACORDA: 



 
PRIMER.- Proposar al Sr. Juli-Jesús Esteban Sanz com a jutge de pau titular del 
Jutjat de Pau de Llobera, atès el seu previ consentiment i prèvia comprovació que 
no es troba  afectats  per cap causa d’incapacitat regulada per l’article 303 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
SEGON.- Trametre el present acord a la Secretaria de govern del Tribunal Superior 
de Justícia per tal se seguir els tràmits per al seu nomenament. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones que han presentat la seva 
candidatura. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots aquells 
documents necessaris per tal de fer efectius els presents acords.  

 
 

3. Sol·licitud d’ajut econòmic de la ZER del Solsonès per a les jornades 
literàries. 
 
Atès que en data 27 de gener de 2017 la Sra. Sandra Sorolla, Presidenta del Consell 
Escolar de la ZER del Solsonès va sol·licitar a aquest ajuntament un ajut econòmic 
de 255,00 € per a sufragar part de les despeses derivades de la participació dels 
alumnes de l’escola d’Ardèvol a celebració de les Jornades Literàries celebrades els 
dies 16 i 17 de febrer a La Carral. 
 
Atès que aquest ajut està previst nominativament al pressupost vigent d’aquest 
ajuntament.  
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera ha aprovat, dins les bases d’execució del 
pressupost per a l’exercici 2017, el règim general de les subvencions, ajuts, beques 
i altres prestacions, així com la normativa reguladora de les subvencions nominatives 
i excepcionals de l’ajuntament. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera  ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut econòmic de 255,00 € a la ZER del Solsonès per a 
sufragar part de les despeses derivades de la participació dels alumnes de l’escola 
de Llobera a la celebració de les Jornades Literàries celebrades els dies 16 i 17 de 
febrer a La Carral, a raó de 15,00 € per alumne per 17 alumnes, d’acord amb el 
següent detall: 
 
- Identificació del beneficiari: ZER del Solsonès 
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme: Jornades Literàries 2017. 
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar: 3.747,03 € 
- Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa: partida 48003/334 
- Import de la subvenció atorgada: 255,00 € 
- Termini d’execució de l’actuació: dies 16 i 17 de febrer de 2017 
- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de 
l’aplicació dels fons rebuts: fins al 31/03/2018 mitjançant documents acreditatius de 
la despesa efectuada. 
 
SEGON.- Requerir a la ZER del Solsonès per a què procedeixi a la justificació de 
l’ajut un cop efectuada la despesa, d’acord amb la normativa vigent relacionada a la 
part expositiva d’aquest acord. 
 



TERCER.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
  
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 

 
4. Sol·licitud d’ajut econòmic de la ZER del Solsonès per a la despesa 

telefònica. 
 
Atès que en data 27 de gener de 2017 la Sra. Sandra Sorolla, Presidenta del Consell 
Escolar de la ZER del Solsonès va sol·licitar a aquest ajuntament un ajut econòmic 
de 30,00 € en concepte d’ajut per despesa telefònica corresponent a la gestió 
econòmica del 2017. 
 
Atès que aquest ajut està previst nominativament al pressupost vigent d’aquest 
ajuntament.  
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera ha aprovat, dins les bases d’execució del 
pressupost per a l’exercici 2017, el règim general de les subvencions, ajuts, beques 
i altres prestacions, així com la normativa reguladora de les subvencions nominatives 
i excepcionals de l’ajuntament. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera  ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut econòmic de 30,00 € a la ZER del Solsonès per a sufragar 
part de les despeses telefòniques corresponents a la gestió econòmica del 2017, 
d’acord amb el següent detall: 
 
- Identificació del beneficiari: ZER del Solsonès 
- Determinació de l’actuació que es vol dur a terme: despesa telefònica exercici 2017. 
- Pressupost de l’actuació que es preveu executar: 30,00 € 
- Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa: partida 48003/334 
- Import de la subvenció atorgada: 30,00 € 
- Termini d’execució de l’actuació: any 2017 
- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de 

l’aplicació dels fons rebuts: fins al 31/03/2018 mitjançant documents acreditatius de 
la despesa efectuada. 

 
SEGON.- Requerir a la ZER del Solsonès per a què procedeixi a la justificació de 
l’ajut un cop efectuada la despesa, d’acord amb la normativa vigent relacionada a la 
part expositiva d’aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.  
  
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 

  
5. Aprovació de l’addenda del “Conveni Marc de col·laboració signat entre 

la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de 
Riubregós, La Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà, i l’Associació de 
Propietaris Forestals Rebrot per a l’execució del Ple Marc de Restauració 
i Millor Forestal”. 

 



Vista l’addenda del “conveni Marc de col·laboració signat entre la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La Molsosa, 
Llobera, Pinós, Riner i Torà, i l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot per a 
l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”.  
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera és una entitat signant del Conveni Marc i per tant, 
procedeix l’aprovació de l’esmentada addenda.  
 
Per l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar Vista l’addenda del “conveni Marc de col·laboració signat entre la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, La 
Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà, i l’Associació de Propietaris Forestals Rebrot 
per a l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a les entitats signants del Conveni Marc de 
Restauració i Millora Forestal.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 
6. Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya.  

 
A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es 
transcriu a continuació: 
 
“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les 
Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la 
millora de la qualitat de vida de les persones. 
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una 
Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar 
conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, 
interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació i 
la millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació 
es fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol 
risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions 
Públiques, la ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern 
de la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les 
entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el 
Pacte Nacional per a una Societat Digital. 
 



Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes 
es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions 
públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics 
d’actuació: 
 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 
 
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús 
de tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de 
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional. 
 
- L’adopció de mesures i  d’eines tecnològiques conjuntes  en  l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. 
 
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la seva corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 
24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de 
Girona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya 
i el Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la 
implementació dels objectius d'aquest Pacte. 
 
Segon. Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació 
de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Sotmesa a votació, S’ACORDA per unanimitat dels membres presents l’adhesió 
de l’Ajuntament de Llobera a la moció. 
 
 

7. Aprovació, si s’escau, de la Proposta de moció d’Unió de Pagesos de 
Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb 
la pagesia.  
 

Tot seguit, l’alcalde presenta al ple la següent moció: 
 

“PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA  



DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE  
DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA 

 
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser 
La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, 
és necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és 
per això que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una 
marxa pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el 
següent manifest que es transcriu literalment: 
 
MANIFEST:  LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA  
 
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat 
compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de 
Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la 
necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la 
Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el 
sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona 
per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front 
perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.  
 
 • Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat 
 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector 
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, 
la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, 
considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector: 
 
   a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
   b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural. 
   c) L’ocupació equilibrada del territori.  
 
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís 
del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi 
hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector 
l’aportació a la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o 
només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la 
producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de 
respectar, ja que només han de complir la normativa concordant amb les regles de 
l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la 
pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les 
activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
 
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana 
de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos 
 
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de 
Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia 
professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una 
representació lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i 
els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i 
menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant 
àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes. 
 



Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional 
catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament 
d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de 
l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació professional contínua i 
ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica de 
determinades administracions locals. 
 
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia 
 
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % 
de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la 
Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per 
la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos 
per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment 
desmesurat de determinats costos de producció. 
 
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i 
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els 
recursos humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i 
sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si 
escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a 
assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el 
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet 
legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, 
els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com 
l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la 
transparència dels mercats. 
 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les 
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a 
l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris. 
 
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
 
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 
74 % l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, 
no obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, 
van acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha 
respectat i ha comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures 
d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les 
Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).  
 
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la 
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal 
i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i 
execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les 
reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.  
 
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any 
rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No 
podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament 



d’Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir 
una gestió eficaç de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la 
situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques 
per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals. 
 
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot 
l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució 
de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de 
fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha 
d’actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions 
dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la 
sobreabundància de l’espècie que els causa. 
 
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi 
la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar 
domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi 
augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de 
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la 
possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres 
zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva. 
 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a 
tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de 
gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar 
aprofitant al màxim el marc actual. 
 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius 
 
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està 
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments 
fora de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o 
instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat 
també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que 
no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables. 
 
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures 
i els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no 
urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de 
les noves zones amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a 
les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona 
d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Llobera aprova: 
 
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. 
 
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de 
vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de 
caràcter voluntari. 
  
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 



-  Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó 
         President de la Generalitat de Catalunya 
         Plaça de Sant Jaume, 4  
         08002 BARCELONA 
 

-  Sr. Joan Caball Subirana 
   Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
   C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
   08038 BARCELONA” 

 
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat dels membres assistents.  

 

 
8. Assumptes sobrevinguts.      

 
No n’hi ha. 

 
 

9. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 01/17, de 5 de gener de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia núm. 02/17, de 13 de gener de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 03/17, de 25 de gener de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 04/17, de 26 de gener de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 05/17, de 26 de gener de 2017, de presentació davant el 
Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei e-Tauler.  
 
Decret d’alcaldia núm. 06/17, de 30 de gener de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.    
 
Decret d’alcaldia núm. 07/16, de 31 de gener de 2017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.    

 
 

10. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica la reunió amb l’Ajuntament de Solsona en relació a un possible  
conveni per a què els gossos abandonats trobats al municipi de Llobera puguin ser 
acollits per la gossera de Solsona. Informa de les condicions econòmiques 
proposades per l’Ajuntament de Solsona, de les quals se n’ha de tornar a parlar.  
 



Segon.- S’ha de respondre a la proposta per a la instal·lació d’indicadors de les 
masies a la Ctra. C-451. Acorden els noms que han de constar a la senyalització i el 
regidor Joan Vendrell proposa consultar als veïns/nes afectats/ades convocant-los a 
una reunió per parlar-ne. 
 
Tercer.- Informa que el Consell Comarcal ha contractat personal durant 6 mesos 
mitjançant plans d’ocupació. Enguany, Llobera no se’n beneficiarà dels treballs d’una 
persona durant uns mesos, si no que es demanarà al Consell els serveis de la brigada 
per actuacions puntuals.  
 
Quart.- Mostra una fotografia de la Torre de Peracamps que el Sr. Marc Santaulària 
va oferir a l’Ajuntament pel preu de 100 €.  
 
Cinquè.- El passat 11 de gener es va rebre a l’ajuntament la visita de la Sra. Laura 
Vilagrà i comenta les propostes que se li van fer arribar. 
 
Sisè.- Per últim, informa que s’ha publicat el Decret 7/2017, de 31 de gener, pel qual 
s’aprova l’alteració dels termes municipals de Llobera i Biosca. 
 
 
El regidor Gerard Barcons informa dels canvis de presidència de la Mancomunitat 
d’Abastament d’Aigua del Solsonès.  

 
 

11. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha.  

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
un quart de deu 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 
                          
 
 
                              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


