ACTA DE 5 DE NOVEMBRE DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 11/2012
Data: 5 de novembre de 2012
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 20:30 hores a 22:10 hores
Hi assisteixen:
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup municipal ERC –
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU –
Rossend Davins Pujols – 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 1 d’octubre de 2012 i de la sessió extraordinària de 29 d’octubre de
2012, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació inicial del pressupost per l’exercici 2013.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013.
La secretària-interventora de l’Ajuntament ha emès l’informe favorable, el qual
figura a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; els
articles 2 a 23 del RD 500/90, i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Per l’exposat, l’Alcalde PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013 el qual,
és el següent:

INGRESSOS
CAPÍTOL I
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
I
CAPÍTOL
V
CAPÍTOL VII

24.00,00 €
9.475,15 €
78.300,00 €
200 €
194.651,46 €

TOTAL

306.626,61 €

DESPESES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL IX

38.200 €
41.770 €
1.000 €
18.460,34 €
205.196,27 €
2.000 €

TOTAL

306.626,61 €

SEGON.- Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat
pressupost.
TERCER.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general, on s’inclou la
normativa reguladora de les subvencions nominativa i excepcionals de l’Ajuntament
de Llobera, d’acord amb la Llei 38/2003 general de subvencions.
QUART.- Aprovar el pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament, també comprès
en el Pressupost.
CINQUÈ.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de
quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
SISÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 162 i ss. del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladors d’Hisendes Locals.

SETÈ.- Facultar l’Alcalde per la signatura de tota la documentació necessària per
l’efectivitat d’aquest acord.

Sotmès a votació l’acord, S’APROVA per la votació a favor de l’Alcalde i els regidors
Jaume Badia i Guillem Nadal, i l’abstenció dels regidors Joan Vendrell i Rossend
Davins.
El regidor Joan Vendrell intervé per explicar els motius de l’abstenció en la votació,
del seu grup municipal. En aquest sentit manifesta que atès que en la votació de
l’anterior pressupost van abstenir-se per constar en la partida d’inversions la
instal·lació d’una bàscula municipal i enguany continua apareixent la previsió
d’execució d’aquesta obra, mantindran la consideració d’innecessarietat d’aquesta
bàscula municipal i per això s’abstindran en la votació del pressupost.
Per altra banda, proposa que es rebaixin els imports abonats per l’ajuntament en
concepte d’assistència als plens de l’ajuntament i s’acordi un mateix import per a
tots els membres de l’òrgan col·legiat. En aquest sentit, posa en dubte la legalitat de
les diferències de les quantitats abonades a uns i altres membres del ple per al
mateix concepte, tal com està establert en l’actualitat a l’Ajuntament de Llobera.
L’Alcalde intervé i manifesta que en relació a l’obra d’instal·lació de la bàscula
municipal pressupostada, s’ha inclòs perquè el termini establert per PUOSC per la
seva adjudicació finalitza el juny de l’any 2013 i atès que ja està concedit una ajut
del 95% del cost de l’actuació per part del Departament de Governació, en cas de no
fer-ho es perdrien una quantitat important de diners per invertir en el municipi.
En relació als imports de les assistències de les sessions del ple, explica que la
voluntat de l’ajuntament en l’establiment d’uns i altres imports, respon a la
consideració que els regidors de l’ajuntament que assumeixen certes regidories i per
tant, dediquen un temps de treball al municipi, havien de ser compensats per
aquestes circumstàncies, més enllà dels regidors del grup municipal de CIU, que
únicament assisteixen al ple. No obstant, proposa fer una modificació de l’acord de
determinació dels imports per a les assistències als plens, acordant un únic import
per a tots els regidors, i que la diferència amb el que actualment estan percebent, es
retribueixi en concepte de feina efectiva dedicada a l’ajuntament.

3. Acord de no disponibilitat dels imports corresponents a la paga
extraordinària de Nadal de les treballadores de l’ajuntament.
Vist el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per Garantir l’Estabilitat
Pressupostària i de Foment de la Competitivitat, el qual estableix en el seu article 2
que “’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 22.1 de la Llei 2/2012,
de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves
retribucions en les quantitats que correspongui percebre al mes de desembre com a
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la addicional del
complement específic o pagues addicionals equivalents a l’esmentada paga.
Atès que el mateix text legal estableix la obligació que “les quantitats derivades de la
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement
específic o pagues addicionals equivalents d’acord amb allò disposat en aquest
atrticle es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions

o contractes d’assegurances col·lectives que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació, amb subjecció a l’establert a la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en els termes i l’abast que es
determini en les corresponents lleis de pressupostos.
Atès que, amb la finalitat de declarar com a no disponibles aquests crèdits, les
entitats locals han de dictar, per l’import corresponent, Acord de no disponibilitat, de
conformitat amb el disposat a l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
segons el qual: 1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual
s’immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària,
declarant-lo com a no susceptible d’utilització. 2. La declaració de no disponibilitat no
suposarà l’anulació del crèdit, però amb càrrec al saldo declarat no disponible no
podran acordar-se autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no
podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent. 3. Correspondrà la
declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a disponible, al
ple de l’entitat.
Per l’exposat, el Ple de la corporació ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- La no disponibilitat de les quantitats corresponents a les pagues dobles
de les treballadores d’aquest ajuntament, per import de 1.490,15 €.
SEGON.- Comunicar aquest acord a les treballadores de l’ajuntament Sara
Torrecillas Angrill i Dolors Caelles Colell.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per tal de
fer efectius aquests acords.

/
4. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la taxa per prestació de

serveis de cementiri.
Atès que aquest ajuntament disposa de la titularitat de tres fileres de tres nínxols al
cementiri de Peracamps, i vista la necessitat d’oferir el servei de posar-lo a
disposició dels veïns/nes del municipi, en règim de concessió a perpetuïtat o
lloguer, per no disposar-se en l’actualitat d’aquest servei.
Atesa la necessitat de regular els serveis que es volen prestar mitjançant
l’aprovació d’una ordenança que estableixi les corresponents taxes que hauran
d’aplicar-se.
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data 16 d’octubre de 2012 es sol·licità informe
de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar
l’Ordenança municipal reguladora del servei d’administració electrònica.
Considerant l’esmentat informe emès en data 16 d’octubre de 2012.
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
ACORDA per unanimitat:

PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la taxa per
prestació de serveis de cementiri, la qual s’adjunta a aquesta acta com Annex I.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns
o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per
un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació,
perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.

5. Adhesió, si s’escau, al “Pacte dels Alcaldes – Compromís amb una
energia sostenible local”.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia
renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania.
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Llobera té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
A proposta de l’Alcalde S’ACORDA per unanimitat dels membres:
PRIMER.- L’Ajuntament de Llobera fa seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori
en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor
de les fonts d’energies renovables.
SEGON.- L’Ajuntament de Llobera es compromet a elaborar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de
la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de

les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat
mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a les
Terres de Lleida).
TERCER.- L’Ajuntament de Llobera es compromet també a elaborar un informe
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses
per l’Energia sostenible a Europa.
QUART.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la
Unió Europea (en els termes del model establert ) i al President Delegat de l’Àrea
de Medi Ambient de la Diputació de Lleida per fer possible les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.

6. Interposició de recurs d’alçada contra la Resolució del Director General
de Joventut de denegació de la subvenció sol·licitada per a l’execució
del Pla Local de Joventut.
Atès que en data 25 de juliol de 2012 l’Ajuntament de Llobera presenta una
sol·licitud de subvenció davant el Departament de Benestar Social i Família, d’acord
amb la Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats ne l’àmbit
de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional
de Joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012, per al desenvolupament de
les activitats d’enguany incloses al Pla Local de Joventut de Llobera 2012-2015,
aprovat per decret d’alcaldia de data 13 de juliol de 2012 i ratificat pel ple d la
corporació del dia 6 d’agost de 2012.
Atès que per Resolució del Director General de Joventut de data 18 d’octubre de
2012 s’ha desestimat en la seva totalitat l’ajut demanat, sense especificar les
causes per les quals el Pla Local de Joventut d’aquest municipi no ha obtingut la
puntuació mínima requerida per a ser beneficiari d’una subvenció.
Vista el recurs d’alçada que l’alcalde presenta al ple, contra la resolució esmentada,
que s’adjunta a aquesta acta com Annex II.
Per unanimitat dels membres del plenari, S’ACORDA la seva aprovació i
presentació davant l’Hble. Sr. Conseller de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.

7. Assumptes sobrevinguts.
No n’hi ha.

8. Donació de compte de decret d’alcaldia.

No n’hi ha.

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

Cal Coll

Cava ple Alcaldes

54,40 €

Cal Coll

Productes de neteja

22,91 €

Gimnàs Solsona

Classes gimnàs gent gran mes octubre

272,25 €

Montse Solé Sort

Esmorzars dia 11 de setembre

126,00 €

Montse Solé Sort

Postres dinar final curs gimnàs

106,40 €

Milar Pelfort

Telèfon inalambric

29,00 €

Apunts Gràfics

Targetons curs pilates

84,70 €

David Via Romeu

Plaques cava Fira de l’Empelt

117,97 €

Germans Rusinés

Etiquetes cava Fira de l’Empelt

71,15 €

Coinsa

Reparar connexions equip musica i canal +

116,24 €

Electricitat Folch

Reparacions escola

363,29 €

Ipsic

Cable

Pastisseria El Passeig

Berenar ple Alcaldes

Consell Comarcal del Solsonès

Recollida rural 3r trimestre

9,40 €
22,20 €
1159,91 €

10. Informes de presidència i regidories.
L’Alcalde informa de les següents qüestions:
Primer.- Mostra la instància rebuda a l’ajuntament per la qual l’entitat COFESTAS
demana un ajut econòmic per la Festa de Sant Antoni Abad 2013. S’acordarà el seu
atorgament al ple de gener, un cop estigui vigent el pressupost de l‘exercici 2013.
Segon.- Explica que en relació al canvi de fotocopiadora que es va acordar al
passat ple, l’empresa Siemens ha comunicat que la diferència de preu que s’ha
d’abonar per rescindir el renting vigent té una diferència de tan sols cinquanta euros
aproximats si l’ajuntament es queda la màquina, respecte si la retorna. S’acorda no
retornar la fotocopiadora.
Tercer.- L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha resolt favorablement la petició d’ajut per a
finançar part de la despesa de contractació del músic Joan Vilandeny en motiu de la
Festa Major, que va tenir un cost de 885 € i s’ha obtingut un ajut de 500 €.

Quart.- Proposa que el proper ple ordinari es celebri a l’ajuntament a les 10 del matí
el dia que ordinàriament pertoca, el 3 de desembre. S’ACORDA per unanimitat
aquest canvi.
Cinquè.- Proposa que enguany, el sopar de Nadal se’l pagui cadascú i que
l’ajuntament pagui els postres o el beure. Tothom s’hi mostra d’acord i s’acorda ferlo el 15 de desembre. Es demanaran pressupostos a diferents restaurants i
posteriorment s’escollirà el lloc.

El regidor Guillem Nadal proposa enviar un escrit a totes les cases de Llobera
informant que al local es disposa de “Canal Plus” a disposició de tothom, on es
poden veure els partits de futbol que no es televisen per la televisió pública.
El regidor Jaume Badia diu que vistos els pressupostos per l‘any vinent i la retallada
de recursos ordinaris, el sopar de col·laboradors de la Festa de Reis que
actualment paga l’ajuntament, potser no s’hauria de fer.

11. Precs i preguntes.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les deu menys deu minuts de la nit, 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

ANNEX I
Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Llobera de 05.11.2012

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRI

ARTICLE 1. Fonament Legal i Naturalesa
En ús de les facultats contingudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, d’acord
amb el que disposen els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i d’acord amb el que disposen els articles 15 a 27, i 57 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquesta Ordenança regula la taxa per la utilització dels nínxols de titularitat
municipal.

ARTICLE 2. Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa el lloguer i concessió a perpetuïtat de nínxols de titularitat
municipal al cementiri de Peracamps, i qualsevol altre servei que de conformitat amb el que es
preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s’autoritzin a
instància de part.

ARTICLE 3. Subjecte Passiu
Són subjectes passius els sol·licitants de la concessió de l’autorització, o de la prestació del
servei i si s’escau, els titulars de l’autorització concedida.

ARTICLE 4. Responsables
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb d’altres persones o entitats. A
aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article
35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Llevat precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
En relació a la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari s’estarà al que
estableixen, respectivament, els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.

ARTICLE 5. Exaccions Subjectives
Estaran exempts del pagament de la taxa els serveis que es realitzin arran d’enterraments dels
asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels
establiments esmenats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

ARTICLE 6. Quota
La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtindrà per aplicació de la
següent tarifa:
NÍNXOLS:
- Concessió a perpetuïtat nínxol 1a fila:
- Concessió a perpetuïtat nínxols 2a fila:
- Concessió a perpetuïtat nínxols 3a fila:

700,00 €
900,00 €
900,00 €

- Lloguer de nínxol per 5 anys:

300,00 €

Rescat de nínxols per l’Ajuntament. S’abonarà el 50 % dels preus de concessió segons
l’ordenança vigent del moment del rescat.
Rescat de nínxols de l’Ajuntament en concessions temporals i lloguers. S’abonarà el que resulti
d’aplicar la fórmula següent:
- Taxa vigent en el moment del rescat X anys restants X 25% nombre d’anys de la
concessió.

ARTICLE 7. Meritació
La taxa es meritarà des del mateix moment en què es sol·liciti l’autorització o el servei que es
pretén, que és quan neix l’obligació de contribuir.

ARTICLE 8. Autoliquidació i Ingrés
Els subjectes passius de la taxa estaran obligats a practicar operacions d’autoliquidació
tributària i a realitzar l’ingrés del seu import quan sol·licitin la prestació dels serveis del que es
tractin.
El pagament de la taxa podrà fer-se efectiu a les oficines municipals o a través de transferència
bancària.

ARTICLE 9. Manca de Pagament de Rebuts
Per a aquelles quotes i rebuts que no puguin cobrar-se, s’aplicarà el que estableix el Reglament
General de Recaptació.

ARTICLE 10. Infraccions i Sancions
Pel que fa a infraccions i sancions, s’aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, en concret els articles 181 i següents, i les disposicions que la desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, i romandrà en vigor fins que s’acordi la seva modificació o
derogació.

ANNEX II
Acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Llobera de 05.11.2012
Josep Colell i Solé, com Alcalde de l’Ajuntament de Llobera (comarca del Solsonès) amb NIF
P2516300G, i amb domicili a Casa consistorial, 25281 de Llobera, davant aquest organisme
compareix i com millor procedeixi en Dret
EXPOSA
Que en dates 18 i 19 d’octubre s’ha rebut mitjançant la plataforma EACAT la notificació de la
Resolució de data 18 d’octubre de 2012 del Director General de Joventut, per la qual es denega
a l’Ajuntament de Llobera la subvenció sol·licitada amb número d’expedient 1252/2012, per a
projectes d’activitats adreçades a persones joves, regulada en l’annex 2 de la Ordre
BSF/204/2012, de 2 de juliol.
Que contra l’esmentada Resolució i dins el termini concedit a l’efecte, pel present escrit
s’interposa RECURS D’ALÇADA davant l’Hble. Sr. Conseller de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, en base als següents
ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Llobera, l’any 2008 va elaborar, en col·laboració amb el Departament de
Joventut del Consell Comarcal del Solsonès, el Pla Local de Joventut 2008-2011 del municipi,
pel qual, durant els anys de la seva vigència, va rebre resolucions favorables a la seva
aprovació i l’atorgament de diferents subvencions per al desenvolupament de les activitats i
inversions incloses en el mateix.
Havent estat valorat favorablement l’anterior Pla Local amb les politiques que contenia,
finalitzada la seva vigència, aquest ajuntament elabora durant l’exercici 2012 un nou pla per a
les anualitats 2012-2015, aprovat per decret d’alcaldia de 13 de juliol de 2012 i ratificat pel ple
ordinari de la corporació el dia 6 d’agost de 2012.
Ambdós plans locals, comparteixen la línia de les polítiques de joventut seguides al municipi en
els últims anys, manifestant sempre la voluntat de la corporació local de Llobera d’implusar un
conjunt d’intervencions adreçades a la població jove del municipi, per tal de fomentar la seva
participació en la presa de decisions amb caràcter consultiu i vinculant. Alhora, els plans locals
redactats fins ara estableixen que la voluntat política de la corporació local és fomentar la
participació dels joves en la presa de decisions i fomentar la recerca de canals d’interlocució
reals i efectius, volent treballar en l’habilitació i condicionament d’equipaments adreçats als joves
per tal que esdevinguin espais de referència en les polítiques de joventut futures que es volen
impulsar des del municipi. També expressen que l’accés a les noves tecnologies i la formació
específica adaptada a les necessitats de la població són intervencions bàsiques de l’eix de
treball.
En data 25 de juliol de 2012, d’acord amb la Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en
l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de
joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012, publicada al DOGC 6164 de 5 de juliol de
2012, aquest ajuntament presenta sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut per
al desenvolupament de les activitats previstes al Pla Local aprovat, per a l’exercici actual.
L’import sol·licitat ascendeix a la quantitat de 1.305 € amb un pressupost previst de 1.450 € per
a una única activitat de formació adreçada a joves, atès el poc temps del què ha disposat des de
la convocatòria dels ajuts fins a la data permesa d’execució de les actuacions subvencionables.

Per altra banda, el Consell Comarcal del Solsonès impulsa, mitjançant el Pla Comarcal de
Joventut, les polítiques de joventut a la comarca en el marc del Pla Nacional de Catalunya i
pretén consolidar-les mitjançant la figura del dinamitzador/a rural. Mitjançant conveni entre el
Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca interessats en el projecte, s’estableixen línies
de col·laboració i cooperació mútua per tal de dinamitzar les polítiques de joventut a la comarca i
es defineix la figura del dinamitzador/a rural com a un projecte impulsat des del Servei Comarcal
de Joventut del Solsonès, a través del Pla Comarcal de Joventut. El conveni redactat per a
l’exercici 2012 s’estableix amb una vigència per al període de l’any vigent, és a dir, finalitza el
proper 31 de desembre de 2012.
Enguany, el Ple de l’Ajuntament de Llobera en sessió ordinària de 4 de juny de 2012, prèvia
proposta del regidor de joventut, acorda no subscriure l’esmentat conveni aquest any, per haverse finalitzat la redacció del Pla Local i considerant que per tant ja no es podrà donar suport en
aquesta tasca, sense que de moment, n’hi hagi altres de previstes per les quals sigui necessària
la col·laboració del dinamitzador rural. Aquesta decisió municipal, així es comunica per escrit a
la conselleria comarcal de joventut en data 5 de juny de 2012.
En resposta a la comunicació de no aprovació del citat conveni, la consellera comarcal de
joventut, es reuneix amb el regidor de joventut del municipi per aquest assumpte i li fa
l’advertència que la no aprovació del conveni d’implantació de la figura del dinamitzador rural a
l’Ajuntament de Llobera, podrà comportar la denegació total de la subvenció sol·licitada per al
desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi a la Secretaria de Joventut de la
Generalitat de Catalunya. L’aclariment d’aquest fet va ser objecte d’una reunió de l’Alcalde amb
el President del Consell Comarcal l’endemà mateix dels fets, per qüestionar si havien de ser
interpretades les paraules de la consellera de joventut com una amenaça.
Per part de l’ajuntament van ser interpretades aquestes advertències com a una amenaça que
respon a criteris totalment aliens a les bases reguladores dels ajuts convocats pel Departament
de Benestar Social i Família.
En data 18 i 19 d’octubre mitjançant EACAT es rep la mateixa Resolució del Director General de
Joventut en relació a la subvenció sol·licitada, per al qual es denega en la seva totalitat l’ajut
sol·licitat, per obtenir una nota el Pla Local de Joventut inferior a 50, tal com s’estableix a la
Base 5.2 de l’annex 2 de l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut
que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s’obre la
convocatòria per a l’any 2012.

AL·LEGACIONS
PRIMERA.- Com s’ha posat de manifest en els antecedents, les polítiques de joventut aplicades
al municipi durant els últims cinc anys han seguit la mateixa línia d’actuació, obtenint uns
resultats del tot satisfactoris. Tal com es fa constar al Pla Local 2012-2015, en el passat pla
local, el municipi de Llobera realitzà una gran quantitat d’activitats i inversions que dinamitzaren
als joves del municipi i varen permetre rehabilitar i condicionar diferents equipaments de
referència a nivell municipal. En conseqüència van ser atorgades cada any durant el període
comprès entre el 2008 i el 2011 els diferents ajuts convocats pel corresponent Departament de
la Generalitat per al desenvolupament de polítiques municipals de joventut continguts en el pla
local.
De conformitat amb la Llei general de subvencions, la convocatòria dels ajuts de l’exercici 2012,
d’acord amb la Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol, inclou les bases reguladores de les
subvencions i en el seu Annex 2, els Criteris de valoració dels plans locals de joventut.
Comparativament, no difereixen en la seva essència dels establerts en les bases anteriorment
vigents, aprovades per la Ordre ASC/54/2008, de 13 de febrer, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes per a joves que els ajuntaments,
mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals
descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut. Així doncs, els criteris per a la

valoració dels plans locals coincideixen en la seva majoria, com per exemple en la valoració de
les característiques sociodemogràfiques del territori, de les característiques estructurals, de la
valoració tècnica, etc. Per tant, objectivament no han variat de forma notòria els criteris
d’atorgament de les esmentades subvencions d’una convocatòria a l’altra, fet que causa la
sorpresa del canvi radical de criteri de valoració dels diferents Plans Locals de Joventut de
Llobera.
La Resolució del Director General de Joventut de 18 d’octubre de 2012, per la qual es denega la
sol·licitud de l’ajuntament de Llobera, únicament estableix com a motiu de denegació: “Nota Pla
Local de Joventut inferior a 50 (Base 5.2 de l’annex 2 de l’Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol).
Aquesta motivació no pot ser suficient, ja que no permet al recurrent conèixer els motius
concrets que condueixen a la resolució final de denegació.
De l’aplicació directa dels preceptes normatius aplicables al cas, es desprèn la infracció de
l’article 25.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el qual estableix
que la resolució s’ha de motivar de conformitat amb el que disposin les bases reguladores de la
subvenció i en el procediment han de quedar acreditats, en tot cas, els fonaments de la
resolució que s’adopti.
Tanmateix, dels fonaments legals al·legats en aquest escrit, també es considera especialment
vulnerat l’article 54.1.e) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, ja que es determina expressament la obligació de motivar
els actes administratius que se separin del criteri seguit en actuacions precedents, com és el cas
que ens ocupa.
La falta de motivació de la resolució denegatòria de la subvenció sol·licitada per l’ajuntament, ha
de ser causa suficient d’anulació de l’acte recorregut, atès que produeix la indefensió del
sol·licitant. A més, la motivació suficient d’una resolució administrativa és imprescindible no
només per a què el sol·licitant pugui conèixer les raons per les quals es denega la seva
sol·licitud i fonamentar el seu recurs en cas de què estimi que el rebuig de la seva sol·licitud no
es troba justificat, si no que permet el control per part dels tribunals de l’actuació ajustada a dret
de l’administració.
Tanmateix, cal posar de manifest que reiterades sentències imposen a l’administració la
obligació de motivar els actes que es separin del criteri seguit en actuacions precedents, per la
qual cosa també ha estat vulnerada la jurisprudència aplicable.
La jurisprudència del Tribunal Suprem recorda especialment que en matèria de subvencions i
ajudes públiques, la obligació de motivar ha estat constantment reconeguda per les nombroses
sentències que s’han dictat sobre la denegació de subvencions. El requisit de motivar els actes
de concessió o denegació de subvencions constitueix actualment una constant de la
jurisprudència (Sentències de 15 d’abril de 2002, RC 1410/1996, de 20 de maig de 2002, RC
2531/1996, d’11 de juliol de 2006, RC 1706/2004, de 24 de juny de 2008, RC 6098/2005 i 30 de
gener de 2012, RCA 318/2010, entre d’altres).
A la resolució que amb aquest escrit es recorre es fa una motivació merament genèrica i
inconcreta, que impedeix conèixer els criteris específics que han estat aplicats per la Comissió
de Valoració i per tant, impedint la possibilitats de rebatre’ls. Això s’ha d’entendre com a
conseqüència dels principis de seguretat jurídica i d’interdicció de l’arbitrarietat de l’article 9 de la
Constitució Espanyola i també, des d’una altra perspectiva, pot considerar-se com una exigència
constitucional imposada no només per l’article 24.2 CE, si no també per l’article 103 (principi de
legalitat en l’actuació administrativa). Per la seva part, la Carta dels Drets Fonamentals de la UE,
inclou al seu article 41, dedicat a “Dret a una bona administració” la obligació que té
l’administració de motivar les seves resolucions.

SEGONA.- Per altra banda, com s’ha explicat als antecedents, entenem la resolució de la
subvenció com el compliment de l’advertència de la consellera comarcal de joventut per la no
aprovació del conveni per a la implantació de la figura del dinamitzador/a rural, i s’evidencien els
motius de caire polític de la Resolució recorreguda, i per tant, inevitablement anul·lable.

Entenem que la conseqüència que deriva de l’anul·lació de l’acte administratiu que s’impugna
per ser immotivat, consisteix en la retroacció de les actuacions del procediment a fi de que
l’Administració dicti un altre acte degudament motivat. A més, en conseqüència als criteris
seguits en l’atorgament de subvencions per a la implantació de polítiques de joventut i
l’adequació del Pla Local de Joventut de Llobera 2012-2015 amb les mateixes, la resolució ha
de ser favorable a l’ajut sol·licitat.

Per tot el que s’ha exposat,

SOL·LICITO; s’admeti aquest escrit i es tingui per interposat RECURS D’ALÇADA contra la
resolució indicada a l’encapçalament d’aquest escrit, i previs els tràmits pertinents, es dicti de
nou Resolució del Director General de Joventut en relació a la subvenció sol·licitada per
l’Ajuntament de Llobera, amb número d’expedient 1252/2012, per a projectes d’activitats
adreçades a persones joves, regulada en l’annex 2 de la Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol.

Llobera, 5 de novembre de 2012

Josep Colell i Solé
Alcalde

