
 
 
 

ACTA DEL 4 DE NOVEMBRE DE 2013  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 10/2013 
Data: 4 de novembre de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 22:00 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 del grup municipal CIU –  
Rossend Davins Pujols – 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 16 de setembre de 2013, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents.  

 
 
2. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercic i 2014  

 
ANTECEDENTS 

 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014. 
 
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 i per unanimitat, S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 el qual, 
és el següent: 

 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

INGRESSOS  
CAPÍTOL I 24.400,00 € 
CAPÍTOL III 625,14 € 
CAPÍTOL IV 102.040,21 € 
CAPÍTOL V 50,00 € 
CAPÍTOL VII 138.985,26 € 
  
TOTAL 266.100,61 € 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTAL 266.100,61 € 
  

 
DESPESES 

 

CAPÍTOL I 38.200,00 € 
CAPÍTOL II 63.800,00 € 
CAPÍTOL III 1.000,00 € 
CAPÍTOL IV 14.800,34 € 
CAPÍTOL VI 146.300,27 € 
CAPÍTOL IX 2.000,00 € 



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

 
 
3. Acord de compareixença com a demandats en el recurs  contenciós 

administratiu interposat contra l’Ajuntament de Llo bera i d’atorgament 
de poder per a plets de l’Ajuntament de Llobera.  

 

Atès que el 9 d’octubre de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida ha 
tramès escrit, en relació amb el recurs abreujat núm. 554/2013 interposat per la 
Subdelegació del Govern a Lleida contra l’acord adoptat pel ple d’aquest Ajuntament 
a la sessió de 6 d’agost de 2012 d’aprovació del pagament de la quota de membre 
de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), per tal que en el termini 
improrrogable de vint dies se li trameti l’expedient administratiu corresponent, 
entenent-se per feta la citació corresponent a aquesta administració i requerint-la de 
notificació a les persones que hi constin interessades i que hi apareguin 
identificades, citant-los personalment o en la forma que estableix la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, perquè puguin personar-se en el termini de nou dies. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres presents S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el 
recurs contenciós administratiu número 554/2013 (procediment abreujat) interposat 
per la Subdelegació del Govern a Lleida contra l’acord adoptat pel ple Local 
d’aquest Ajuntament a la sessió de 6 d’agost de 2013 d’aprovació del pagament de 
la quota de membre de l’AMI. 
 
SEGON.- Designar Lletrat, que actuï en nom i representació de l'Ajuntament de 
Llobera, al senyor Josep Gascón Castillo (ICAB 33.238) i a la procuradora Belén 
Font Gonzalo.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones titulars d’un dret subjectiu o 
d’un interès legítim en l’esmentat expedient - Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i Direcció General d’Administració Local -  per tal que, en el 
termini de NOU DIES, comptats des del dia següent al de la notificació d’aquesta 
resolució, pugin personar-se i comparèixer als autos de referència. A la vegada, 
se’ls hi notifica que en el supòsit de personar-se fora de l’indicat termini, se’ls tindrà 
per part, sense que per això es tingui de retrotraure ni interrompre el curs del 
procediment, i que en el supòsit de no personar-se oportunament continuarà el 
procediment pels seus tràmits, sense que tingui lloc practicar-los notificació de cap 
classe.  
 
QUART.- Trametre al Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida còpia autenticada de 
l’expedient administratiu, d’aprovació del pagament de la quota de membre de l’AMI, 
degudament foliat i indexat. 
 

 
4. Adjudicació de l’obra Millora de base i rodadura de l camí municipal de 

Secanella a Santa Maria de Montraveta.  
 

Vist el “Projecte de Millora de base i rodadura del camí municipal de Secanella a 
Santa Maria de Montraveta, dins el TM de Llobera (Solsonès)”, redactat per 



l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, amb un pressupost total d’execució de 
15.426,25 €, aprovat pel ple d’aquest ajuntament en data 16 de maig de 2011. 
 
Atès la voluntat de l’execució del contingut d’aquest projecte i atès que de 
conformitat amb l’article 138 del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
pel que s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de contractes del sector Públic, que 
estableix que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació, complint les normes que estableix l’article 111.  

 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres presents S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Excavacions Casas d’Olius, SL, amb NIF 
B25555590 l’execució dels treballs inclosos al Projecte de Millora de base i rodadura 
del camí municipal de Secanella a Santa Maria de Montraveta, dins el TM de 
Llobera (Solsonès), redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres per import 
de 15.426,25 €, d’acord amb el contingut del projecte aprovat.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 15.426,25 € per a l’execució de les obres abans 
esmentades amb aplicació al vigent pressupost municipal, d’acord amb els 
pressupostos inclosos en el projecte esmentat. 
 
TERCER.-  Notificar aquest acord a Excavacions Casas d’Olius SL.  
 
QUART.- Procedir a la signatura del pertinent contracte d’obres.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquets acords.  
 
 

5. Adjudicació de l’obra Treballs de manteniment de  la xarxa de camins 
del municipi de Llobera amb àrids reciclats dels re sidus de la 
construcció, camí de Tupins. 
 
Vista la Memòria valorada dels treballs de manteniment de la xarxa de camins del 
municipi de Llobera amb àrids reciclats dels residus de la construcció redactada pel 
tècnic del Consell Comarcal del Solsonès Antoni Jiménez Pérez, amb un pressupost 
d’execució total de 1.245,79 €, aprovada per decret d’alcaldia de data 9 de maig de 
2012. 

 
Atès la voluntat de l’execució del contingut d’aquest projecte i atès que de 
conformitat amb l’article 138 del Reial Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
pel que s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de contractes del sector Públic, que 
estableix que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació, complint les normes que estableix l’article 111.  

 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres presents S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Excavacions Casas d’Olius, SL, amb NIF 
B25555590 l’execució dels treballs inclosos a la Memòria valorada dels treballs de 
manteniment de la xarxa de camins del municipi de Llobera amb àrids reciclats dels 
residus de la construcció redactada pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès 
Antoni Jiménez Pérez, per import de 1.245,79 €, d’acord amb el contingut de la 
memòria valorada aprovada.  



 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.245,79 € per a l’execució de les obres abans 
esmentades amb aplicació al vigent pressupost municipal, d’acord amb els 
pressupostos inclosos en la memòria esmentada.  
 
TERCER.-  Notificar aquest acord a Excavacions Casas d’Olius SL.  
 
QUART.- Procedir a la signatura del pertinent contracte d’obres.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquets acords.  

 
 
6. Aprovació de l’annex al projecte de preparació i  instal·lació de bàscula 

pont i condicionament d’entorn a l’Hostal Nou, al T M de Llobera. 
 

Vist l’Annex al Projecte de preparació i instal·lació de bàscula pont i condicionament 
de l’entorn a l’Hostal Nou, al TM de Llobera, redactat per l’enginyer agrònom Joan 
Garriga i Torres, el qual té un cost d’execució per contracta de 52.017,24 €. 

 
L’Alcalde proposa els següents ACORDS:  

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Annex al Projecte de preparació i instal·lació de 
bàscula pont i instal·lació de bàscula pont i condicionament d’entorn a l’Hostal Nou, 
al TM de Llobera, redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 52.017,24 €t.  
 
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 acords 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
Sotmès a votació, S’APROVA per tres vots a favor corresponents a l’Alcalde, el 
regidor Jaume Badia i el regidor Guillem Nadal i dos vots en contra corresponents 
als regidors Joan Vendrell i Rossend Davins.  
 
El regidor Joan Vendrell explica el sentit del vot del seu grup municipal i vol fer 
constar que, en la mateixa línia que les votacions que han anat fet fins ara sobre 
aquesta obra, es manifesten en contra perquè no creuen que sigui una actuació 
important per al municipi. Explica que es mostren en desacord també perquè els 
ingressos que s’obtindran per la bàscula no seran suficients per a cobrir el cost del 
seu manteniment.  
 
L’Alcalde respon i diu que la inclusió d’aquesta obra a l’anterior PUOSC va ser 
aprovada per unanimitat en acord plenari la passada legislatura. Defensa aquesta 
actuació perquè el municipi de Llobera, a diferència d’altres municipis, no disposa 
d’aquest serveis per cobrir les necessitats actuals. No es pot determinar quin 
rendiment econòmic donarà, però en qualsevol cas no es realitza amb voluntat 
recaptatòria ni ànim de lucre, si no per oferir un servei que es considera necessari. 
L’únic problema que pot haver-hi és el retard en el cobrament de la subvenció per 



part de la Generalitat, que pot suposar una dificultat per a realitzar els pagaments 
dins el termini legal establert a l’efecte.  
 

 
7. Contractació d’una empresa per a prestar els ser veis de prevenció de 

riscos laborals.  
 

Atès que, de conformitat amb la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, tot 
empresari, té el deure de protegir els/les treballadors/res davant els riscos laboral i 
en compliment d’aquest deure ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al 
seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina. 
 
Atès que per tal de donar compliment a les disposicions legals aplicables és 
necessària la contractació d’una empresa prestadora de serveis de prevenció de 
riscos laborals.  
 
Vist el pressupost de l’empresa PREVINTEGRAL – Servei de Prevenció Aliè, en el 
qual es detallen els serveis inclosos en matèria de prevenció de riscos laborals, els 
quals donen compliment a la normativa aplicable, el qual ascendeix a la quantitat de 
467 € (IVA exclòs). 
 
Ateses les característiques del servei es considera com a procediment més adequat 
per a la seva adjudicació el del contracte menor, de conformitat amb l’article 138.3 
del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, es consideren contractes menors el contractes de 
serveis d’import inferior a 18.000 € i aquests es poden adjudicar directament a 
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional 
necessària per realitzar la prestació, complint les normes que estableix l’article 111. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Contractar l’empresa PREVINTEGRAL per a dur a terme els serveis en 
matèria de prevenció de riscos laboral de l’Ajuntament de Llobera per a l’exercici 
2014 per import de 565,07 €, mitjançant contracte menor de serveis, de conformitat 
amb els fonaments legals exposats a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
8. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora del  preu públic per al 

lloguer de cadires propietat de l’Ajuntament. 
 
Vista la proposta de modificació de l’odenança reguladora del preu públic per al lloguer 
de taules i cadires propietat de l’ajuntament, consistent en la modificació de l’article 4, 
establint un nou preu públic per al lloguer de les cadires, que passaria a 0,10 € per 
cadira i dia per als habitants empadronats al municipi de Llobera i 0,21 € per a la resta.  
 
En compliment del que disposa l’article 17 de  Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat, els acords següents: 



 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació 
de l’Ordenança reguladora del preu públic del servei de lloguer de taules i cadires 
propietat de l’ajuntament.  

 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient. 

 
SEGON.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2014 i següents es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament 
relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris, beneficis fiscals de concessió 
potestativa i altres elements tributaris. 

 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març i 178.1b) 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, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades 
estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils 
comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que considerin oportunes. 

 
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.  

 
 
9. Sol·licitud de reconeixement de triennis de les treballadores de 

l’Ajuntament. 
 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Caelles Colell en data 16 
d’octubre de 2013 i la Sra. Sara Torrecillas Angrill en data 25 d’octubre de 2013, 
ambdues treballadores d’aquest ajuntament, demanant el reconeixement del 
trienni vençut, als efectes de la percepció de l’import establert per a cada 
categoria laboral.  
 
De conformitat amb la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2011, i l’article 23 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic.  

 
 Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
 PRIMER.- Reconèixer el dret a la percepció d’un trienni amb efectes des del dia 

17 de setembre de 2013 a la Sra. Dolors Caelles Solé, per import de 5,05 € 
mensuals.  

 
 SEGON.- Reconèixer el dret a la percepció d’un trienni amb efectes des del dia 

13 d’octubre de 2013 a la Sra. Sara Torrecillas Angrill, per import de 16,99 € 
mensuals.  

 
 TERCER.- Notificar aquest acord a les interessades.  
 



 QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquets acords.  

 
 
10. Donació de compte de l’informe de morositat del  tercer trimestre de 

l’any en curs. 
 
L’Alcalde dóna la paraula a l’interventora, que explica que en virtut del que estableix 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’adjunten els informes trimestrals presentats per l’interventora 
municipal, sobre el compliment dels terminis  previstos a la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, per al pagament de les obligacions de casa entitat local, que inclou el número i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a la data de 
finalització de cada trimestre, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2013, i es 
procedeix a detallar el resum de la informació.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar els informes trimestrals sobre el compliment de terminis 
previstos en el pagament de les obligacions de l’entitat local del tercer trimestre de 
l’exercici 2013. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 
 
11. Sol·licitud de llicència d’obres de ADF Sòl Ver d per la construcció d’un 

dipòsit d’aigua per prevenció d’incendis a la finca  Rovirasansa.  
 
Vista la petició de llicència d’obres feta per l’ADF Sòl Verd en data 27 de setembre 
de 2013, ajuntant “Projecte de construcció de dipòsit d’aigua per prevenció 
d’incendis, a la finca Rovirasansa del TM de Llobera” redactat per l’enginyer 
agrònom Joan Garriga i Torres, amb un pressupost d’execució per contracta de 
26.314,36 €. 

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 25 d’octubre de 2013, el qual resta adjunt darrera 
d’aquesta llicència. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres a l’ADF Sòl Verd per a la construcció d’un 
dipòsit d’aigua per prevenció d’incendis a la finca Rovirasansa del TM de Llobera, 
d’acord amb el contingut del projecte adjuntat amb la sol·licitud redactat per 
l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres i amb totes les especificacions indicades a 
l’informe tècnic que s’adjunta a la llicència. 
 
Cal garantir la integració paisatgística i minimitzar l’impacte visual de les noves 
instal·lacions.  
 
Cal tenir en compte que d’acord amb la normativa del Pla territorial de les 
Comarques Centrals, i tal com determina el text refós de la llei d’urbanisme, els 
materials, els acabats i el cromatisme dels elements a utilitzar en els exteriors de les 



edificacions han de ser els propis de les construccions del Solsonès, per tal que un 
cop realitzades les obres, aquestes tinguin la màxima integració ambiental i 
paisatgística.  
 
D’acord amb la normativa del POUM i del Pla territorial de les Comarques Centrals, 
el color dels paraments exteriors de les edificacions i en aquest cas, del dipòsit a 
construir a la finca Rovirasansa, estarà dins de la gamma de colors tradicionals, és a 
dir, de la gamma de colors terrosos.  

 
SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 

 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades.  
2. L’execució de les obres s’ha de fer d’acord amb els criteris de màxima seguretat 

pel personal que les durà a terme.  
3. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

desfer les obres.  
4. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
5. La conducció de les aigües pluvials s’haurà de fer a desguassos adequats i les 

residuals es portaran a la xarxa general de clavegueres. 
6. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el 

projecte, el tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els 
plànols i la documentació que composen el projecte presentat. 

7. Si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, 
abans o desprès d’haver-la començat, es retirés de la direcció mitjançant una 
renúncia expressa, es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el 
mateix termini, haurà de fer-ho el promotor, manifestant i aportant un nou 
assumeix de direcció del tècnic director de les obres. 

8. Les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que 
qualsevol modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a 
que aquest resolgui. 

9. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar les 
disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 d’Ordenació 
de l’Edificació (LOE). 

10.  En cas que l’execució de les obres que s’autoritzen comportin la instal·lació 
d’una grua, se us fa saber que caldrà demanar autorització específica per 
aquesta instal·lació i acreditar amb la sol·licitud que es disposa de la preceptiva 
assegurança de danys. 

11. Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb dipòsits 
de materials i altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol·licitar de 
l’Ajuntament l’ocupació de la via pública. 

 
NOTA DE LA LLICÈNCIA: 
 
Aquesta llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte, quan l’obra no es 
comenci en el termini d’un any, o de dos anys pel seu acabament, a partir de la data 
de la seva notificació de llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga que 
s’entendrà concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, sempre 
que aquestes sol·licitin abans del termini previst pel començament i acabament de 
les obres respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi cobert d’aigües. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’ interessat.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per a 
signar tots els documents necessaris per a fer efectius aquests acords.  
 



 
12. Assumptes sobrevinguts  
 

No n’hi ha.  
 

 
13. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia de data 24 de setembre de 2013,  de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Marcel Santaulàlia Balletbò per a executar les obres de reparació de 
les esquerdes dels arrebossats exteriors de les façanes de la casa Xico i el pintat 
de voladissos i parets exteriors. 
 
Decret d’alcaldia de data 25 de setembre de 2013 , d’aprovació de la memòria 
dels treballs de neteja, ordenació i manteniment d’espais públics del municipi i de 
sol·licitud de participació d’aquest Ajuntament al Programa mixt Treball i Formació 
adreçat a les persones aturades, segons Ordre EMO/210/2013, sol·licitant 1 
contracte de treball. 
 
Decret d’alcaldia de data 30 de setembre de 2013,  de liquidació de la taxa de 27 
€, pel lloguer de 150 cadires durant 1 dia a l’Ajuntament de Solsona.  
 
Decret d’alcaldia de data 8 d’octubre de 2013,  de presentació al consorci AOC la 
sol·licitud dels serveis de seu electrònica i taulell electrònic, acceptar les condicions 
generals i específiques que regulen la prestació del Servei per part de l’AOC i 
habilitar el Consorci com a encarregat del tractament de les dades de caràcter 
personal. 
 
Decret d’alcaldia de data 14 d’octubre de 2013 , d’aprovació de la factura núm. 
251020017165 de Repsol Butano SA per import de 373,50 € i ordenació del seu 
pagament.  
 
Decret d’alcaldia de data 16 d’octubre de 2013,  d’acceptació de la comunicació 
ambiental presentada pel Sr. Juli Jesús Esteban Sanz per portar a terme un canvi 
en la seva explotació, passant de porcs d’engreix a recria de reproductores, sense 
que es produeixi un canvi en la quantitat de bestiar.  
 
Decret d’alcaldia de data 23 d’octubre de 2013, d’acceptació de l’oferta núm. 
292/2013 de Fornell Consultors i encarregar els treballs de preparació i presentació 
telemàtica de la documentació al MINHAP, referent al 3r trimestre de 2013, per 
import de 390 € + IVA.  
 
 

14. Aprovació de diverses factures i ordenació de p agaments.  
 

Tot seguit, s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament: 
 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Rosa Montaña Mitjana Classes gimnàs octubre 272,25 € 

Coinsa Reparar cisternes 141,17 € 



Mobilparc Parc Fira de l’Empelt 750,20 € 

Sàbat Lligats Metàl·lics Xapes Fira de l’Empelt 99,34 € 

Ajuntament de Solsona Publicitat ràdio Fira de l’Empelt 22,68 € 

Gràfiques Dach Publicitat Fira de l’Empelt 313,69 € 

Molta Teca Dinar Festa dels Jubilats i 
Pensionistes 231,00 € 

Josep Barcons Jounou Reparar instal·lació escola 103,42 € 

Cal Coll Material de neteja 6,75 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida Rural 3r trimestre 1.203,15 € 

Cal Coll Material de neteja 17,25 € 

Esther Garrido Hernández Quilometratge 3r trimestre 53,20 € 

 
 
15.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que l’hidrant de la plaça de l’ajuntament està malmès per un cop fet 
segurament amb un vehicle. Per això la Mancomunitat el va desmuntar i se n’hi ha 
de posar un altre. Proposa que enlloc de substituir-lo per un d’igual, instal·lar-hi una 
boca de reg amb només una sortida, que suposaria un cost de 282 € més l’import 
de la mà d’obra de la instal·lació. Per unanimitat s’accepta la proposta.  
 
Segon.- Diu que urgentment s’han de numerar els nínxols del cementiri. L’Alcalde i 
el regidor Joan Vendrell decidiran la manera de fer-ho amb una visita al cementiri.  
 
Tercer.- Mostra la carta rebuda en aquest ajuntament, on la Sra. Marta Ricart 
sol·licita fer ús d’un espai del local d’entitats. S’estudiarà la proposta. 
 
Quart.- Convida als presents a acudir dissabte vinent a una visita al Banc de Sang i 
Teixits.  
 
Cinquè.- Informa que la setmana passada va ser publicat al BOPLL l’acord 
provisional per a l’anualitat 2013 del Programa d’arrendament i subministraments 
inclòs en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
s’atorga provisionalment a l’Ajuntament de Llobera l’ajut de 2.797,93 €.  
 
Sisè.- Proposa organitzar, com s’ha vingut fent en els darrers anys, una xerrada 
amb els veïns i veïnes del municipi per a informar-los de les activitats fetes i 
previstes per aquest ajuntament. S’acorda fer-ho a finals de novembre.  
 
Setè.- En relació al sopar de Nadal d’enguany, proposa fer-lo el dia 14 de 
desembre. E l regidor Jaume Badia s’encarregarà de la organització.  
 
Vuitè.- Mostra les postals de Nadal de l’Amisol i se n’escull una per fer arribar als 
veïns i veïnes per les festes d’enguany. 
 
Novè.- Explica que va rebre queixes en relació als contenidors de Torredenagó 
perquè normalment estan plens i les deixalles són fora. Va posar-se en contacte 



amb el President del Consell Comarcal i Alcalde de l’Ajuntament de Riner, per 
solucionar el problema.  
 
 
El regidor Guillem Nadal informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Exposa el problema del gas dels vestuaris d’abaix, que no funciona. 
Proposa canviar-ho per un escalfador elèctric, ja que el cost del mateix seria 
pràcticament el mateix que costaria la reposició del gas.  
 
Segon.- Explica que, en relació al dipòsit d’aigua instal·lat recentment per l’ADF a 
Rovirasansa, del qual el comptador serà titularitat de l’ajuntament, el veí de la finca 
ha sol·licitat fer ús del dipòsit fent-se càrrec del consum de l’aigua i del cànon 
corresponent. S’acorda redactar un conveni regulador.  
 
Tercer.- Informa que s’ha atorgat l’ajut sol·licitat a la Secretaria de Joventut per a la 
realització d’un curs de tècniques de conservació dels aliments. S’està organitzant i 
es preveu l’inici durant aquest es de novembre.  
 
 

16. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 

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


