ACTA DE 14 DE MAIG DE 2012 DE SESSIÓ PÚBLICA
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA
Identificació de la sessió
Caràcter: ordinària
Número: 05/2012
Data: 14 de maig de 2012
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 21:00 hores a 22:15 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.

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 2 d’abril de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 1/2011.
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2011,
en el qual consta l’informe favorable de la interventora.
En l’exercici de les atribucions que confereixen al Ple les bases d’execució del
vigent pressupost, es dóna compte d’aquest expedient de conformitat amb
l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER. Aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdits
pressupostaris número 1/2011, en els termes que consten a l’expedient.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida pel termini de quinze dies, durant els quals els

interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
a resoldre-les.
TERCER. Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords.

3. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Solsonès i l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la
implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per
l’any 2012.
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i
l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la implementació de polítiques de
dones a la comarca del Solsonès per l’any 2012..
Atès que l’esmentat conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell
Comarcal i l’ajuntament pel finançament de la implementació de polítiques de
dones a la comarca i l’aportació de l’Ajuntament de Llobera d’enguany, a raó de
0,75 € per habitant, és de 157,50 €.
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte
d’aquest acord.
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Solsonès i l’Ajuntament de Llobera pel finançament de la implementació de
polítiques de dones a la comarca del Solsonès per l’any 2012 i procedir a la seva
signatura.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.
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. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’AMPA de Llobera.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. M. Àngels Esteban Caellas, en
representació de l’AMPA de Llobera en data 19 d’abril de 2012, en la qual demana
un ajut econòmic de 150 € per fer front a despeses vàries del curs escolar 20112012.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Concedir un ajut de 150 € a l’AMPA de Llobera per fer front a diferents
despeses del curs escolar 2011-2012.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. M. Àngels Esteban Caellas en
representació de l’AMPA de Llobera.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius
aquests acords.

5. Sol·licitud de col·laboració econòmica d’Òmnium Cultural per als
Premis Drac de literatura 2012.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Segués Coromines en representació
d’Òmnium Cultural del Solsonès en la qual demanen un ajut per a l’organització
dels Premis Drac de literatura 2012.
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA:
PRIMER.- Atorgar un ajut de 60 € a Òmnium Cultural del Solsonès per a les
despeses derivades de la organització dels Premis Drac 2012.
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Segués Coromina en representació
d’Òmnium Cultural.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius
aquests acords.

6. Assumptes sobrevinguts.
No n’hi ha.

7. Donació de compte de decrets d’alcaldia.
Tot seguit es dóna compte dels decrets:
Decret d’alcaldia de data 2 de maig de 2012, de concessió d’un ajut de 100 € a
l’AMPA de Llobera per fer front a les despeses del berenar del dia 4 de maig, en
motiu de la Festa Major .
Decret d’alcaldia de data 9 de maig de 2012, de sol·licitud de subvenció a
l’Agència de Residus de Catalunya de 1.245 € per a executar treballs de
manteniment de la xarxa de camins municipal.

8. 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

Joan Vilandeny “Tots a ballar”

Músic Festa Major

885,00 €

Ramon Vilà Serra

Servei de treure neu

307,98 €

Impremta Dach S.L.

Targetons Festa Major

37,76 €

Isidre Canal Cinca

Coques de Nadal i Reis

56,00 €

Cal Coll

Material de neteja

49,50 €

Gimnàs Solsona

Classes de gimnàstica gent gran

216,00 €

Josep Barcons Jounou

Reparar llums

51,59 €

Forn de Sant Joan

Sopar de reis

17.40 €

Jordi Vilar

Joc de manetes porta tallafocs

14,56 €

Consell Comarcal del Solsonès

Recollida rural 1r trimestre 2012

Josep Barcons Jounou

Reparar llums

Molta Teca

Queviures sopar reis

Cal Coll

Aigua

829,93 €
17,49 €
4,11 €
20,50 €

9. Informes de presidència i regidories.
L’Alcalde informa de les següents qüestions:
Primer.- Explica que un veí li ha demanat comprar nínxols del cementiri. Entre tots
s’acorda que se’n parlarà més endavant.
Segon.- En relació a la Junta del Centre Sanitari del passat dijous, informa de
l’aprovació de l’ordenança reguladora del lloguer d’espais al Centre Sanitari, on va
presentar diferents esmenes que li van ser acceptades. També es va aprovar la
taxa per la realització de proves esportives, per les quals es pagarà 80 € amb una
bonificació del 50% als esportistes residents a la comarca.
Tercer.- També explica que es va celebrar la Junta General d’Accionistes d’Aigües
del Cardener SA, on es van aprovar els comptes de l’exercici passat. Tot seguit es
va celebrar el ple de la Mancomunitat d’Aigües, del qual explica l’ordre del dia, on
hi figuren les novetats de l’augment del cànon de l’aigua. En aquesta mateixa
sessió es va fer esment de les queixes dels treballadors per les dificultats que es
troben fent la lectura de comptadors. Es va acordar informar als veïns afectats que
si no es solucionen aquestes situacions, s’instal·laran comptadors digitals, que
permeten fer una lectura des de una gran distància. També es va parlar de la
connexió de les fonts públiques, de les quals actualment n’assumeix el cost del
consum la Mancomunitat. Es va acordar que si d’una font es desprèn un consum
d’aigua superior a 5m³ cada dos mesos, l’ajuntament que correspongui haurà de
fer-se càrrec de la despesa. En aquest sentit, també es va parlar del cost de
manteniment dels hidrants i boies de dipòsits, també assumit fins ara per la MAAS,
tot i que es preveu revisar aquesta situació i tornar-ne a parlar més endavant.
Quart.- Informa que hi ha convocat un ple al Consell Comarcal del Solsonès pel
proper divendres.

El regidor Guillem Nadal explica l’Assamblea General de l’ADF, on el president va
anunciar la seva voluntat de deixar el càrrec, per la qual cosa es preveu el
nomenament d’un nou president aquest estiu. També informa que s’ha denegat la
sol·licitud de la instal·lació de dipòsits antiincendis, tot i que sí que es farà
manteniment de camins. En quant al servei de vigilància, encara no se sap si
finalment es durà a terme.

10. Precs i preguntes.

No n’hi ha.

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

