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

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 12/2017 
Data: 4 de desembre de 2017     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:00 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 6 de novembre i de la sessió extraordinària del dia 23 de novembre, 
les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Assumptes sobrevinguts.       
 

No n’hi ha.  
 
 
3. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 82/17, de 27 d’octubre de 20 17, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 83/17, de 27 d’octubre de 20 17, de sol·licitud del servei e-
SET a l’Administració Oberta de Catalunya.   



 
Decret d’alcaldia núm. 84/17, de 31 d’octubre de 20 17, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia núm. 85/17, de 6 de novembre de 2 017, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 86/17, de 7 de novembre de 2 017, d’adhesió de 
l’Ajuntament de llobera a l’aturada general convocada per al dia 8 de novembre.   
 
Decret d’alcaldia núm. 87/17, de 10 de novembre de 2017, d’acceptació de la 
justificació presentada per la ZER del Solsonès de la subvenció per la despesa 
telefònica de 2017.   
 
Decret d’alcaldia núm. 88/17, de 14 de novembre de 2017, d’adhesió de 
l’ajuntament al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’ACM.     
 
Decret d’alcaldia núm. 89/17, de 14 de novembre de 2017, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 90/17, de 17 de novembre de 2017, de concessió de 
llicència d’obres a Finques Cabanes SL per a la substitució de la coberta de la masia 
La Serra.  
 
Decret d’alcaldia núm. 91/17, de 23 de novembre de 2017, de modificació de la 
persona beneficiària de l’ajut concedit a la ZER del Solsonès per a la celebració de 
les Jornades Literàries, que passa a ser a nom de l’AMPA de la ZER.   

 
 
4. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació a la propera contractació per part del Consell Comarcal del plans 
d’ocupació, proposa sol·licitar un peó de manteniment d’espais naturals com s’ha 
vingut fent en els darrers anys, i un personal auxiliar administratiu per fer tasques 
d’arxiu de documentació de les oficines de l’ajuntament. La resta de membres del 
ple s’hi mostren d’acord.   
 
Segon.- Fa saber als membres del ple que s’està tramitant l’adjudicació de les obres 
de reparació i manteniment de l’escullera de darrera la pista poliesportiva i local 
social. Els treballs hauran d’estar finalitzats durant l’any 2017. Comenta que 
possiblement caldrà fer actuacions de manteniment o reparacions per import 
aproximat de 1.000 euros abans de finalitzar l’any per tal de justificar tot l’import 
concedit pel departament de governació per aquest concepte. El regidor Jaume 
Badia proposa tapiar les portes finestres de l’antiga escola de Torredenagó. 
S’acorda sol·licitar pressupost per fer aquesta actuació i tirar-la endavant si 
pressupostàriament és possible. L’alcalde proposa que si realitzada aquesta 
actuació, restés algun import, es podria adquirir sal pel manteniment de les vies 
públiques aquest hivern. Tothom s’hi mostra d’acord.  
 
Tercer.- Informa que el proper 17 de desembre es farà la cantada de nadales dels 
alumnes de l’escola i la cagada del tió per a nens i nenes del municipi, tradició que 
enguany es recupera.  
 



Quart.- diu que ja es disposa a l’ajuntament de l’àlbum de fotografies de la fira 
d’aquest any.  
 
Cinquè.- Per últim, explica que s’ha denegat l’ajut sol·licitat a la Diputació de Lleida 
per a la subdivisió de la sala polivalent.  
 
 
El regidor Joan Vendrell intervé i manifesta que ja es van entrar als locals d’abaix 
les “cubes” de l’ADF, i que es van poder entrar sense problemes d’espai.  
 
 

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

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


