ACTA DE 9 DE GENER DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 1/2012
Data: 9 de gener de 2012
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 20:00 hores a 21:45 hores
Hi assisteixen:
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC Rossend Davins Pujols – Regidor 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 12 de desembre de 2011, les quals s’aproven per unanimitat dels
assistents.

2. Adhesió al II Pla comarcal de polítiques de dones 2012-2015.
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès ha redactat el II Pla Comarcal de
Polítiques de dones del Solsonès (2012-2015).
Atès que aquest Ajuntament forma part del Consell de Dones del Solsonès.
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Llobera al II Pla Comarcal de polítiques
de dones del Solsonès (2012-2015)
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per fer efectiu aquest acord.

3. Sol·licitud d’ajut de Cofestas per la festa de Sant Antoni Abat 2012.
Vista la sol·licitud de col·laboració de la Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni
Abat, presentada a aquest Ajuntament, amb registre d’entrada número 441, en la
qual sol·liciten un ajut econòmic per a fer front a les despeses de la Festa de Sant
Antoni Abat 2012.
Atès que està prevista nominativament en el pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici 2012, per un import de 60 €.
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Atorgar un ajut de 60 € a Cofestas per a les despeses de la Festa de
Sant Antoni Abat 2012.
SEGON.- Notificar aquest acord a COFESTAS.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.

4. Sol·licitud d’ajut a la ZER del Solsonès per les jornades literàries
Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest
Ajuntament, amb registre d’entrada número 489 de data 23 de desembre de 2011,
en la qual sol·liciten un ajut econòmic de 180 € per a fer front a les despeses de les
Jornades Literàries d’enguany.
Atès que està prevista nominativament en el pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici 2012.
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Atorgar un ajut de 180 € a la ZER del Solsonès.
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.

5. Sol·licitud d’ajut a la ZER del Solsonès per les despeses telefòniques
Vista la sol·licitud de col·laboració de la ZER del Solsonès, presentada a aquest
Ajuntament, amb registre d’entrada número 490, en la qual sol·liciten un ajut
econòmic per a fer front a les despeses telefòniques de la ZER del Solsonès per
l’any 2012.
Atès que està prevista nominativament en el pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici 2012.
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:

PRIMER.- Atorgar un ajut de 30 € a la ZER del Solsonès.
SEGON.- Notificar aquest acord a la ZER del Solsonès.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.

6. Sol·licitud de finançament de l’ARADA per a territori de masies
Vista la sol·licitud l’Associació l'ARADA, presentada a aquest Ajuntament, amb
registre d’entrada número 474 de data 13 de desembre de 2011, en la qual
sol·liciten un ajut econòmic en el marc del conveni signat per dur a terme el
projecte de "Territori de masies" per a dur a finançar la part del projecte no
subvencionada per altres administracions públiques.
Després de vàries deliberacions s’acorda postposar l'adopació d'aquest acord fins
a la determinació de l'import exacte que manca per finançar la totalitat del cost de
les actuacions.

7. Assumptes sobrevinguts.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, s’aprova
per unanimitat.

(1)

Sol·licitud col·laboració
Llobera- secció El Jou.

econòmica

Associació

Cultural

de

Vist l’escrit presentat per l’Associació Cultural de Llobera – secció El Jou, en el
qual demana col·laboració econòmica de 360,00 € per fer front a les despeses
ocasionades per les publicacions de la revista El Jou anualitat 2011.
Atès que està prevista nominativament en el pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici 2011 una partida amb 450,00 €.
A proposta de l’Alcalde, per unanimitat S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir un ajut econòmic de 400,00 € a l’Associació Cultural de
Llobera – secció El Jou per a fer front a les despeses ocasionades per la
publicació de la revista El Jou a l’anualitat del 2011.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes i Viladrich, en
representació de l’Associació Cultural de Llobera – secció El Jou.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per fer
efectius aquests acords.

(2) Contractació de pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa.
Vist el descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius

els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o
préstec a curt termini per un import màxim de 34.000,00 €.
Analitzada l’oferta presentada per l’entitat bancària Catalunya Caixa, amb les
condicions financeres següents:
Import: 34.000,00 €
Termini: 1 any
Interès: fix 6,75%
Comissió d’obertura: 0,80 %
Comissió de no disponibilitat: 0,25 % trimestral
La interventora ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 51 de la LRHL aprovada pel Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una
operació de crèdit a curt termini.
Atès que, en base a l’article 51 de la LRHL, el conjunt de les operacions de crèdit
a curt termini no supera el 30 per cent dels seus ingressos liquidats per operacions
corrents del darrer exercici aprovat.
L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria o
préstec a curt termini (regles 244 IC i 157 ICS), la concertació d’aquesta operació
de tresoreria, d’acord amb l’article 52.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s’ha de regir per l’article 21.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del sector públic, que estableix que l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu serà el competent per resoldre els qüestions litigioses relatives a la
preparació i adjudicació.
L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació, supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior; per
la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 de la LRHL, l’òrgan competent per aprovar
l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament per majoria simple dels
membres presents.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de compte de crèdit a
curt termini, amb Catalunya Caixa, per un import de 34.000,00 €, que s’ha de
cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos.
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Catalunya Caixa,
el qual és part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents:
IMPORT: 34.000,00 EUROS
TERMINI: 1 ANY
INTERÈS: FIX 6,75%
COMISSIÓ OBERTURA: 0,80 %
COMISSIÓ DE NO DISPONIBILITAT: 0,25 % TRIMESTRAL

TERCER.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació
de tresoreria mitjançant el cobrament de la participació en tributs de l’Estat de
l’exercici 2012.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del
mes següent a la formalització.
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de compte de crèdit, en el
projecte de contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera.

8. Donació de compte de decrets d’Alcaldia.
Tot seguit es dóna compte del decret d’Alcaldia de data 31 de desembre de
2011, d’aprovació de la factura núm. 100 de data 31 de desembre de 2011, emesa
per l’empresa Construccions Josep Clotet S.A., en concepte de treballs per la Fira
de l’Empelt, per import de 2.124,59 €.

9. Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.
Tot seguit s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament:
BENEFICIARI

CONCEPTE

IMPORT

Ferreteria La Clau

Material de manteniment

Amisol

Postals de Nadal

Distribucions Feu

Manterials de neteja

Cal Coll

Lots de nadal i material de neteja

Gràfiques Muval

Sobres

Electricitat Folch

Fira de l’Empelt

612,37 €

Revelatges Solsona

Fira de l’Empelt

271,40 €

Associació Castellera de Solsona

Fira de l’Empelt

300,00 €

Jaume Via Raventós

Fira de l’Empelt

82,60 €

Germans Rusinés SCP

Fira de l’Empelt

36,00 €

4,95 €
306,80 €
5,25 €
309,40 €
57,33 €

10. Informes de presidència i regidories.
L’alcalde informa dels següents assumptes:
Primer.- Informa de la reunió duta a terme amb la Inspecció de Riscos Laborals i el
Departament d’Ensenyament a l’Escola de Llobera. Com a resultat de la reunió es
va considerar que hi ha algunes coses que cal modificar, algunes per part de
l’escola i les altres per part d’aquest ajuntament.
Segon.- Explica que el dia 14 de gener es va fer la constitució de l’Associació de
Municipis per la Independència i l’aprovació dels seus estatuts. Aquests s’hauran

de ratificar pels plens dels ajuntaments adherits, entre els quals hi ha l’Ajuntament
de Llobera.
Tercer.- Informa de la reunió que s’ha celebrat avui a la Comissió d’Urbanisme de
la Catalunya Central pel tema de la proper instal·lació de la bàscula municipals i
les possibilitats d’ubicació que hi ha.
Quart.- Explica que cada any es fa la xerrada amb els veïns. Aquest any
esperarem a tenir la pala per poder parlar de com s’organitza la gestió de la
mateixa.
Cinquè.- Informa que el dia 13 de desembre de 2011 van venir els tècnics de
telecos per mirar l’ubicació de l’antena. El lloc més valorat és el Turó del Boix, Ara
faran l’estudi radioelèctric per veure si és viable fer-ho.

11. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les nou i quaranta-cinc minuts del vespre, de la qual s’estén la present acta,
que una vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS ASSISTENTS

