
ACTA DE 5 DE FEBRER DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 2/2018 
Data: 5 de febrer de 2018     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:15 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 -  
 
Candi Pujol Coromines, secretari accidental. 
 
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 
accidental Gerard Barcons Torra.  
 
 
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes: 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 

Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 8 de gener de 2018, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
El regidor Joan Vendrell vol que es faci constar, en aquest punt, i en relació als plecs 
i preguntes formulats en la sessió ordinària de 8 de gener de 2018, que en la 
normativa d’urbanisme de l’any 2014 s’especifica que ja no és necessari per als 
municipis tenir una part del terreny urbà reservada a la construcció d’habitatges de 
protecció oficial. 

 
 

2. Nomenament secretaria Jutjat de Pau i Registre Civil. 
 
Per unanimitat dels assistents, s’aprova la proposició de la Sra. Esther Vilafranca 

com a nova secretària del Jutjat de Pau i del Registre Civil del municipi de Llobera. 

 

   
 

 
 



3. Assumptes sobrevinguts. 
 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, S’APROVA 
per unanimitat: 
 

1) Nomenament de secretari accidental de l’Ajuntament de Llobera fins que 

es cobreixi la plaça oficialment. 

 

Atès que la secretària assignada com a SAT d’aquest ajuntament, la senyora 

Esther Garrido Hernández, deixa de prestar els seus serveis al Consell Comarcal 

del Solsonès 

 

Atès que cal cobrir les funcions de secretaria per un període fins a la contractació 

per concurs públic d’un/a altre/a secretari/a pel Consell Comarcal del Solsonès. 

 

Atès que aquest ajuntament té signat un conveni amb el Consell Comarcal del 

Solsonès per assistència tècnica de SAT.  

 

Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera acorda per unanimitat: 

 

PRIMER.- Habilitar com a secretari accidental de l’Ajuntament de Llobera, al Sr. 

Candi Pujol Coronimes, amb NIF 77.148.485-M, treballador del Consell 

Comarcal del Solsonès, fins a la contractació d’un nou SAT per aquest últim. 

 

SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Solsonès. 

 

2) Aprovació projecte inicial de condicionament de les cunetes, desguassos 

i laterals ferm asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera 

(Solsonès). 

 

Atès que el DOGC núm. 7385 de data 7 de juny de 2017 ha publicat l’Ordre 
GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 
2018-2020. 
 
Vist que entre els ens destinataris que poden sol·licitar la citada subvenció s’hi 
troben els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants. 
 
Atès que el DOGC núm. 7389 de data 13 de juny de 2017 ha publicat la Resolució 
GAH/1342/2017, de 7 de juny, assenyalada contempla que en aquest supòsit és 
necessari l’acord de  l’òrgan de govern competent de l’entitat local, el qual ha 
d’aprovar la presentació de la sol·licitud. 
 
Vist el “Projecte de condicionament de les cunetes, desguassos i laterals ferm 
asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de Llobera (Solsonès)”, redactat 
pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, el qual té un pressupost 
d’execució per contracta de 50.000,00 €. 
 

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera acorda per unanimitat: 
 
 



PRIMER.- Aprovar inicialment el “ Projecte de condicionament de les cunetes, 
desguassos i laterals ferm asfàltic al camí de Sant Pere de Llobera, al TM de 
Llobera (Solsonès)”, amb un pressupost d’execució per contracta de 50.000,00 
€, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès.  
 
SEGON.- Sotmetre el projecte al tràmit d’informació pública pel termini de trenta 
dies, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
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) Modificació de règim ordinari de sessions plenàries de l’ajuntament. 
 

Atès que per acord plenari de data 22 de juny de 2015 es va acordar que les 
sessions ordinàries del Ple tindrien lloc el primer dilluns hàbil de cada mes, a les 
20:30h a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. 
 
Atès que l’alcalde manifesta la no necessitat de que les sessions plenàries tinguin 
lloc cada tan poc temps, vista la quantitat de temes que es tracten a cada una 
d’elles, proposa la seva modificació.  
 
A proposta de l’Alcalde, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Modificar el règim de sessions ordinàries del ple de l’Ajuntament de 
Llobera, que en endavant es celebraran el primer dilluns hàbil dels mesos parells, 
a les 20:30h a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.  
 
SEGON.- Fer  publicitat d’aquest acord mitjançant la pàgina web de l’ajuntament.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 

 

4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia: 
 
Decret d’alcaldia núm. 01/18, de 15 de gener de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 02/18, de 22 de gener de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia núm. 03/18, de 23 de gener de 2018, de concessió de llicència 
d’obres a Societat Agrària Giralt i Forner, SL, per a executar obres de consolidació 
de la Masia Vilamorós, i requeriment perquè s’aporti l’acta d’inici de les obres i còpia 
del certificat de final d’obra. 

 
Decret d’alcaldia núm. 04/18, de 23 de gener de 2018, de concessió de llicència 
d’obres a la Sra. M. Àngels Esteban Caelles, per a la rehabilitació de façana de la 
casa Cal Joanot, i requeriment perquè s’aporti declaració de responsable d’inici i de 
finalització d’obres. 



 
Decret d’alcaldia núm. 05/18, de 24 de gener de 2018, de liquidació definitiva de 
la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol 
i subsòl de les vies públiques municipals a favor de l’empresa subministradora de 
serveis, Endesa Energía SAU. 
 
Decret d’alcaldia núm. 06/18, de 29 de gener de 2018, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
 

5. Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa sobre dos punts: 
 
1) Es vol muntar rec per regar les jardineres. Es proposa fer venir un tècnic 

professional per tal de que faci un pressupost. 
 

2) S’informa que a l’abril s’acaba el contracte amb l’asseguradora ..., i que ha vingut 
un tècnic de l’asseguradora Allianz a presentar alguns pressupostos. Es proposa 
trucar a l’asseguradora OCASO, que és la que té actualment l’Ajuntament, i 
demanar-li pressupost amb tot el que ens inclou Allianz, per saber com sortiria. 

 
 

 

6. Precs i preguntes. 
 
1) El regidor Joan Vendrell demana com està el tema dels gossos (uns quants 

gossos que van matar una gran quantitat d’ovelles propietat de Piquet i de 
Duàrria, en dies diferents, però dins el terme municipal de Llobera). L’alcalde 
respon que dos d’aquests gossos (els de Tupins) se’ls van vendre, ara han de 
presentar un escrit a l’ajuntament conforme els han venut, i en tenen un altre 
encara en propietat del que se’ls ha demanat que el registrin a l’ajuntament. Dels 
altres gossos respon que no en saben res. S’informa que les nits que aquests 
gossos van passar a la gossera són a càrrec de l’ajuntament.  

 
2) El regidor Jaume Badia aporta una sèrie de preguntes per escrit, que es detallen 

a continuació, i de les que sol·licita se li responguin per part dels serveis jurídics 
de l’ajuntament per escrit. Se l’informa que ja se li farà arribar la resposta escrita. 
Les preguntes són les següents: 

 
1-  Cal que la Mancomunitat d’Aigües del Solsonès tingui llicència d’obres per fer 

qualsevol actuació en aquest municipi? 
 
2-  Cal que els propietaris de les finques d’aquest municipi donin el seu permís i 

consentiment per tal de que la Mancomunitat d’Aigües pugui fer qualsevol 
actuació en les finques de la seva propietat? 

 
3- Sobre el dia 5 de novembre passat es varen fer per part de la Mancomunitat 

d’Aigües del Solsonès unes obres de connexió d’aigua per una finca veïna de la 
meva propietat. Es va demanar la corresponent llicència d’obres per fer-les? 

 
4- En cas de resposta negativa, cal requerir a la Mancomunitat per tal de que 

manifesti el per què no les va demanar i que procedeixin a regularitzar la manca 
de petició de la llicència. 



 
5- Tampoc se’m va demanar permís per poder fer les obres dins de la meva finca.    

Cal requerir-los per tal de que expliquin el per què no ho varen fer. 
 

6-  Finalment, també varen aixecar part d’un camí públic asfaltat que hi ha. Varen 
demanar la corresponent llicència o autorització per poder-ho fer? 

 
7-  En cas de resposta negativa, cal requerir a la Mancomunitat per tal de que 

manifesti el per què no les va demanar i que procedeixin a regularitzar la manca 
de petició de la llicència. 

 
 

 
 
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      EL SECRETARI 
ACCIDENTAL                                                    ACCIDENTAL 
 


