ACTA DE 6 DE FEBRER DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 2/2012
Data: 6 de febrer de 2012
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 20:00 hores a 21:25 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 del grup municipal CIU –
Esther Garrido Hernández, secretària interventora.
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués.
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 9 de gener de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels
assistents.

2. Sol·licitud de modificació de llicència ambiental per la tinença
d’animals en règim extensiu, presentada pel Sr. Joan Pallissa Palà.
Atès que el Ple d’aquest ajuntament en data 24 d’agost de 2006 va concedir
llicència ambiental al Sr. Joan Pallissa Palà, titular de l’explotació bovina situada a
la casa Castell amb la marca oficial 392-BS, per 50 vaques de carn, 2 sementals
bovins, 27 cries de bovins, 5 recries de boví en règim extensiu i 45 vedells
d’engreix.
Atès que el passat 30 de gener de 2012 el Sr. Joan Pallissa sol·licita a aquest
Ajuntament la modificació de l’esmentada llicència ambiental per la tinença de 2
toros, 60 vaques reproductores, 35 vedells de cria, 10 vedelles de recria, tots ells
en règim extensiu i 49 vedells d’engreix en règim intensiu.

Atès que la tinença en règim extensiu no es troba regulada a la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i el règim intensiu
de vedells d’engreix per 49 unitats ramaderes està classificat a l’Annex III de
l’esmentada llei, i per tant, subjecte al règim de comunicació ambiental.
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Modificar la llicència ambiental de l’explotació ramadera bovina amb
marca oficial 392-BS atorgada pel Ple de l’Ajuntament de Llobera en data 24
d’agost de 2006 al Sr. Joan Pallissa Palà, incloent la comunicació ambiental per a
la tinença de 49 vedells d’engreix en règim intensiu i fer constar que l’Ajuntament
de Llobera es dóna per assabentat que amb efectes del 7 de febrer de 2012 en
endavant, tindrà 2 toros, 60 vaques reproductores, 35 vedells de cria, 10 vedelles
de recria, tots ells en règim extensiu a la Casa Castell del TM de Llobera.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Joan Pallissa Palà.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.

3. Sol·licitud de col·laboració econòmica de Solsonès Fires per la 60a
edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona.
Vista la sol·licitud del Consell Comarcal del Solsonès (Solsonès Fires), presentada
a aquest Ajuntament en data 9 de gener de 2012 amb registre d’entrada número
09, en la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses de la 60ena
edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona.
Atès que aquesta subvenció 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 350 € al Consell Comarcal del Solsonès per a les
despeses ocasionades per la 60ena edició de la Fira de Sant Isidre.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal 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.

4. Assumptes sobrevinguts.
No n’hi ha.

5. Donació de compte de decrets d’Alcaldia.
Tot seguit es dóna compte dels decrets:
Decret d’alcaldia de data 24 de gener de 2012, d’aprovació de la factura núm.
64/2011 de data 15 de desembre de 2011, emesa per l’empresa Centre d’Anàlisi i

Programes Sanitaris en concepte d’honoraris de la conferència “La salut invisible
de les dones”.
Decret d’alcaldia de data 3 de febrer de 2012, d’aprovació del pagament a
l’Ajuntament de Clariana de Cardener com a ens executor del projecte, de l’import
de 600,00 €, corresponents a la part proporcional de la despesa no subvencionada
per altres administracions públiques, per l’execució del projecte: “Territori de
masies, Fase I”.

6. 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

Gimnàs Solsona

Classes gimnàs gent gran mes de desembre

189,00 €

Gimnàs Solsona

Classes gimnàs gent gran mes de gener

243,00 €

CN Tèxtil

Roba gimnàs gent gran

12,00 €

CN Tèxtil

Roba gimnàs gent gran

46,50 €

Restaurant Gran Sol

Sopar de Nadal

Localret

Quota 2012

Consell Comarcal del Solsonès

Quilometratge 4t trimestre SAT

Consell Comarcal del Solsonès

Serveis Socials 2n semestre 2011

765,59 €

Consell Comarcal del Solsonès

Recollida Rural 4t trimestre 2011

1168,32 €

Joan Closa

Desbrossar

Distribucions Feu

Festa de Nadal

95,83 €

Montse Solé Sort

Dietes eleccions

73,50 €

Consulting Economia Local

Comptes anuals i rendició a Sindicatura 2010

354,00 €

ACM

Quota associat 2012

151,00 €

Cal Coll

Material de neteja

Impremta Dach

Llibre Llista d’Ajuntaments

331,58 €

Electricitat Folch

Reparar llums local social

42,11 €

Registre de la Propietat

Notes simples

528,00 €
100 €
90,00 €

214,14 €

54,45 €

7,09 €

7. Informes de presidència i regidories.
L’alcalde informa dels següents assumptes:
Primer.- Informa que finalment la instal·lació de la bàscula municipal s’ubicarà al
trencant de Falou. Es sol·licitarà l’autorització al Servei Territorial de Carreteres a
Lleida per a executar l’obra d’accés a la bàscula. Per això s’està elaborant un
avantprojecte que tindrà un cost aproximat de 300 €. També explica que ha tingut
coneixement que properament es publicarà una resolució que prorrogarà el termini
d’adjudicació de les obres incloses al PUOSC de l’exercici 2011, fins al 2013.

Segon.- Explica que la Diputació de Lleida ja ha pagat els 4.000,00 €
corresponents a la subvenció atorgada per a l’adquisició d’una pala llevaneus. En
quant a la subvenció concedida per la Direcció General de Protecció Civil per
aquesta mateixa actuació, es troba al Departament d’Economia i es preveu el
pagament a finals d’aquest mes de febrer.
Tercer.- El passat dijous va tenir una conversa telefònica amb el Sr. Joan Cañada,
Director General d’Administració Local, per parlar del pagament pendent
corresponent a les obres del PUOSC de l’exercici 2010. Es preveu per aquest mes
de febrer.
Quart.- Informa que el rebut de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del
Solsonès del 4t trimestre de 2011 corresponent al dipòsit de la Serra ascendeix a
la quantitat de 62 €. Explica que aquesta aigua es paga perquè es va fer un
conveni entre els propietaris, l’Ajuntament i l’ADF, en què s’estipulava que
l’Ajuntament pagava l’aigua d’aquest dipòsit per dur a terme tasques de prevenció
i extinció d’incendis, podent-ne fer ús la propietat exclusivament per a l’aplicació
d’herbicides als camps de la Serra i la Caseta de la Serra. Atès que el consum dels
dos últims trimestres, 255 i 95 m³, es considera exagerat. S’acorda fer una carta al
propietari de la Casa La Serra advertint advertint que si no es redueix aquest
consum es donarà per rescindit el conveni i es demanarà immediatament a la
Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès que doni de baixa l’escomesa i
el comptador a nom de l’Ajuntament.
Cinquè.- Recorda que s’ha d’organitzar properament la xerrada prevista amb
els/les veïns/nes del municipi.

El regidor Guillem Nadal informa del mal funcionament dels ordinadors instal·lats al
punt TIC de Llobera i proposa sol·licitar a la Direcció General de
Telecomunicacions i Societat de la Informació (organisme que va atorgar la
subvenció i va instal·lar l’equipament) que solucioni el problema.

8. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les nou i vint-i-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

