
ACTA DE 4 DE SETEMBRE DE 2017 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 8/2017 
Data: 4 de setembre de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 19:00 hores a 19:40 hores 
 
Hi assisteixen: 
Gerard Barcons Torra – Alcalde accidental grup municipal ERC – 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -  
Domènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU – 
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU -  
 
Esther Garrido Hernández, secretària. 
 
Excusa la seva absència l’alcalde Josep Colell Solé. 
 
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 31 de juliol de 2017, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció sobre la llei  electoral.       
 

L’alcalde presenta la moció rebuda per part del Consell Comarca del Solsonès: 
 

“ MOCIÓ SOBRE LA LLEI ELECTORAL 
 

En el marc del Debat de Política General (DPG) realitzat a l’octubre de 2016, el 
Parlament de Catalunya, amb relació a la llei electoral: 
 

a) Declara la necessitat d’aprovar una llei electoral justa i proporcional i, en 
aquest sentit, destaca la conveniència de reobrir la ponència de la llei electoral 
de Catalunya, en la qual es tractin aspectes com les llistes obertes i 
desbloquejades de les diverses candidatures, la major representativitat dels 
ciutadans per a aconseguir que el vot de tots ells valgui el mateix, la 
proporcionalitat i un règim electoral que garanteixi d’una manera més efectiva 



i igualitària la representativitat de cadascun dels ciutadans de Catalunya en les 
institucions representatives. 
 
b) Es compromet a reobrir la ponència de la llei electoral de 
Catalunya amb l’objectiu d’aprovar el text corresponent abans del 
final de l’onzena legislatura. 

 
El Parlament de Catalunya (com la pràctica totalitat de parlaments, al marge de 
quins siguin els respectius sistemes electorals) és un òrgan de representació 
territorial. En el cas del Parlament de Catalunya la totalitat de la representació 
parlamentària és escollida mitjançant demarcacions electorals territorials, que es 
corresponen amb la divisió provincial. 

 
En cap òrgan de representació, ni tan sols en aquells en que només es duen a terme 
en una única circumscripció electoral, es dóna el fet que “tots els vots valguin el 
mateix” si per valer el mateix s’entén que calgui el mateix nombre de vots per a 
obtenir cadascun dels escons. En els únics processos de votació popular en que hi 
ha una igualtat real en el valor dels vots són els referèndums. 
 
El territori de l’actual comunitat autònoma de Catalunya té una població distribuïda 
de forma molt desigual pel territori, com s’evidencia en el fet que les demarcacions 
territorials més extenses són les menys poblades, tant si agafem les dades de les 
actuals demarcacions electorals (províncies) com si ho fem amb les de les 
vegueries.  
 
La distribució de població i territori per províncies, segons les dades de 2016 de 
l’IDESCAT, són les següents: 
 

Demarcació Població (%) Territori (%) 
Barcelona 5.542.680 (73,68) 7.725,7 (24,01) 
Girona 753.576 (10,01) 5.905,5 (18,39) 
Lleida 434.041 (5,76) 12.167,7 (37,89) 
Tarragona 792.299 (10,53) 6.307,8 (19,64) 
Total 7.522.596 (100) 32.108 (100) 

 
Dades IESCAT 2016. 
 
La distribució de població i territori per vegueries, segons dades de 2016 de 
l’IDESCAT, són les següents: 
 

Àmbit Població (%) Territori (%) 
Metropolità 4.793.592 (63.72) 2.464,4 (7.67) 
Comarques 
Gironines 

739.249 (9,82) 5.583,9 (17.39) 

Camp de Tarragona 511.631 (6,80) 2.703,3 (8.41) 
Terres de l'Ebre 180.855 (2.40) 3.308,4 (10.30) 
Ponent 362.384 (4.81) 5.586 (17.39) 
Comarques 
Centrals 

397.144 (5.27) 4.745,6 (14.78) 

Alt Pirineu i Aran 72.488 (0.96) 5.775,6 (17.98) 
Penedès 465.253 (6.18) 1.940,5 (6.04) 

 

Dades IDESCAT 2016 



La distribució d’escons vigent, establerta a la Disposició transitòria quarta de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979, preveu uns mecanismes correctors de 
discriminació positiva respecte les demarcacions menys poblades. Hi ha un mínim 
de 6 escons per demarcació afegint-hi un escó més per cada 40.000 habitants 
(50.000 habitants a Barcelona) amb un màxim de 85 (que són els que té la 
demarcació Barcelona). 
 

Demarcació % població % territori % (i nombre) 
escons 

Barcelona 73,68 24,01 62.95  (85) 
Girona 10,01 18,39 12.59  (17) 
Lleida 5,76 37,89 11.11  (15) 
Tarragona 10,53 19,64 13.33  (18) 
Total 100 100 100 (135) 

 

L’aplicació d’aquests mecanismes correctors comporta que l’actual distribució 
d’escons per a les quatre demarcacions sigui aproximadament l’equivalent a una 
ponderació població/territori de 4/1. És a dir, malgrat no aplicar-se una fórmula que 
on s’atribueixi de manera homogènia uns determinats valors a la població i del 
territori, el pes dels factors demogràfic i territorial en l’actual distribució d’escons és 
d’aproximadament del 80% i del 20%, respectivament. 
Partint de l’actual distribució d’escons, en que la incidència del factor demogràfic ja 
és molt superior a la del territorial, establir una “major representativitat dels 
ciutadans per a aconseguir que el vot de tots ells valgui el mateix, la proporcionalitat 
i un règim electoral que garanteixi d’una manera més efectiva i igualitària la 
representativitat de cadascun dels ciutadans de Catalunya” comportaria un 
increment del pes electoral de les zones més poblades en  detriment dels territoris 
més despoblats. En un país amb greus desequilibris de distribució de la població 
incrementar la representació electoral de les zones més poblades en detriment dels 
territoris més despoblats comportaria una infrarepresentació de la meitat del territori. 
 
En relació amb la desigual distribució de la població al nostre país i la seva 
representació institucional, la prioritat política hauria de ser com disminuir els 
desequilibris entre territoris, no de com adequar el sistema electoral als desequilibris 
existents. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple del Consell Comarcal l’adopció dels següents 
ACORDS: 

 
1. Donar suport a que en una futura Llei electoral catalana, i independentment de 

quines siguin les demarcacions electorals i els sistemes d’elecció que puguin 
establir-se, a l’hora de distribuir els escons del Parlament de Catalunya es 
mantingui, com a mínim, el pes del factor territorial respecte al pes del factor 
demogràfic i sol·licitar que hi hagi, almenys, un escó per comarca. 

 
2. Entenem que, per les seves característiques, l’únic territori que ha de tenir un 

tractament diferenciat en una futura Llei electoral catalana és l’Aran. 
 

3. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de municipis i comarques 
(ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a tots els ajuntaments 
de la comarca i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya”. 

 

Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat dels assistents, i s’acorda fer 
tramesa del present acord al Consell Comarcal del Solsonès, als efectes oportuns.  



 
 

 
3. Assumptes sobrevinguts.      
 

No n’hi ha.  
 

 
4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 52/17, de 27 de juliol de 20 17, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Joan Vendrell Sunyé per a les obres de reforma del bany de la Casa 
Farré.   
 
Decret d’alcaldia núm. 53/17, de 28 de juliol de 20 17, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 54/17, de 2 d’agost de 2017,  d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 55/17, de 7 d’agost de 2017,  d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 56/17, de 16 d’agost de 2017 , d’habilitació com a 
interventora de l’ajuntament a la secretària per vacances per la interventora 
habilitada.   
 
Decret d’alcaldia núm. 57/17, de 22 d’agost de 2017 , de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Florenci Vilaseca Montañà per a la construcció de cinc pilars per una 
tanca d’explotació agropecuària i ramadera a la finca ubicada al polígon 2, parcel.la 
203 del TM de Llobera.   
 
Decret d’alcaldia núm. 58/17, de 29 d’agost de 2017 , de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Josep Colell Solé per a la rehabilitació de la coberta de la casa Solé 
Desposada.    
 
Decret d’alcaldia núm. 59/17, de 29 d’agost de 2017 , de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Josep Codina Ramells per a l’enderroc d’edificació annexa a la masia 
Casa Molins.   
 
Decret d’alcaldia núm. 60/17, de 29 d’agost de 2017 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 61/17, de 29 d’agost de 2017 , de declaració 
d’innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació per a al segregació d’una 
superfície de 45.536 m²de la finca registral 161 de Llobera (casa Vilamorós).  

 
 
5. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 



Primer.- Informa que cal fer actuacions de manteniment de la jardineria dels voltants 
de l’ajuntament i desbrossada de l’entorn per a la propera Fira de l’Empelt. Es 
demanarà pressupost per fer-ho.  
 
Segon.- Fa saber al ple que el Consell Comarcal ha denegat l’ajut sol·licitat per a la 
Festa Major de Llobera atès que s’ha concedit per a la Fira de l’Empelt i cada 
sol·licitant només pot ser beneficiari d’una subvenció.  
 
 
El regidor Jaume Badia diu que seria convenient canviar les banderes penjades a la 
façana de l’ajuntament, atès que les actuals estan molt maleses. S’estan mirant 
pressupostos per poder-les canviar abans de la Fira de l’Empelt.  
 
 

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

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts menys cinc de vuit del vespre, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


