
 
ACTA DEL 15 DE SETEMBRE DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 10/2014 
Data: 15 de setembre de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 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 - 
Rossend Davins Pujols – Regidor del grup municipal CIU – 
 
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués. 
 
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 4 d’agost de 2014, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Acceptació de la presentació de renúncia a les a ctuacions no 

contractades del PUOSC 2011. 
 

Vista la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, i en concret de la seva disposició addicional vint-i-cinquena, la qual 
fa referència als ens locals beneficiaris del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
Atès que en aquesta disposició proposa al ens locals beneficiaris del PUOSC que 
tinguin pendent d’adjudicar obres i inversions corresponents al PUOSC 2011 i 2012, 
i que renunciïn a l’execució d’aquestes obres i inversions fins al 30 de setembre, 
tindran dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció inicialment 
atorgada, que es pot destinar al pagament de despesa corrent o a la reducció del 
dèficit públic. 
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 



 
PRIMER.- Presentar la renúncia davant del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de l’actuació que es detalla a continuació, prevista en l’anualitat 2011 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, per tal de poder realitzar la 
tramitació del 50% de la subvenció inicialment proposada: 
 
- Instal·lació de bàscula pont i condicionament de l’entorn, a l’Hostal Nou, amb un 
pressupost total de 230.603,06 € i una subvenció atorgada de 188.001,46 €. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 
 

L’alcalde intervé i manifesta que el motiu de la renúncia a l’execució d’aquesta 
actuació és degut a la situació econòmica de l’ajuntament, que no té prou liquiditat 
per fer front als pagaments periòdics que s’haurien d’anar fent, i no ha estat 
possible disposar de finançament bancari, tot i la subvenció atorgada pel 
Departament de Governació. Alhora, fa constar que no ha ajudat a tirar endavant 
l’obra l’actitud que el grup municipal de Convergència i Unió ha mantingut per 
aquest assumpte durant els darrers anys.  
 
 

3. Assumptes sobrevinguts.    
 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat.  
 
 
(1) Acceptació de la proposta d’honoraris per a la defensa dels 
interessos de l’Ajuntament de Llobera al procedimen t contenciós 
administratiu 304/2014 interposat per l’Ajuntament de Torà contra la 
Resolució GRI/1103/2014.  
 
Atès que en sessió plenària de data 21 de juliol es va acordar per aquest ajuntament 
comparèixer i ser part en el recurs contenciós administratiu núm. 304/2014 
interposat per l’Ajuntament de Torà contra la Resolució GRI/1103/2014, de 12 de 
maig, relativa a la delimitació, en el tram en desacord, entre els municipis de Torà i 
Llobera, publicada al DOGC núm. 6628. de 22 de maig de 2014, que es tramita a la 
Secció Cinquena de la Sala contenciosa Administrativa dels Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.  
 
Atès que en el mateix acord plenari va ser designat el Sr. Jose Antonio Romero 
Tomás com advocat per a la defensa lletrada en aquest procediment.  
 
Vista la proposta d’honoraris per a la defensa jurídica d’aquest procediment, que 
ascendeix a la quantitat total de 2.500,00 €, així com forma de pagament que es 
proposa.  
 
Per l’exposta, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la proposta d’honoraris per a la defensa lletrada de l’Ajuntament 
de Llobera per part del Sr. Jose Antonio Romero Tomás en el recurs contenciós 
administratiu núm. 304/2014, interposat per l’Ajuntament de Torà contra la Resolució 
GRI/1103/2014, de 12 de maig, relativa a la delimitació, en el tram en desacord, 



entre els municipis de Torà i Llobera, que es tramita a la Secció Cinquena de la Sala 
contenciosa Administrativa dels Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
SEGON.- Acceptar la forma de pagament inclosa a la proposta d’honoraris 
aprovada, que és la següent: 
 

- La quantitat de tres-cents euros (300,00 €) a l’acceptació del present 
pressupost.  

- La quantitat de tres-cents euros (300,00 €) en el moment de l’efectiva 
personació processal en el recurs contenciós administratiu davant el jutjat 
competent. 

- La quantitat de set-cents cinquanta euros (750,00 €) en la fase de 
controvèrsia i presentació de prova.  

- La quantitat de set-cents cinquanta euros (750,00 €) en la fase de 
presentació de l’escrit de conclusions. 

- La liquidació finals dels honoraris presentats, en el moment de l’obtenció de 
la sentència.  

 
TERCER.- Aprovar el pagament de 300 € amb càrrec al pressupost vigent.  
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Sr. Jose Antonio Romero Tomás.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
(2) Adhesió, si s’escau, a la Moció que presenten e ls plens dels 
Ajuntaments de Clariana de Cardener, Navès i Riner per a la millora del 
ferm i senyalització de la carretera de l’embassame nt de Sant Ponç. 

 
A continuació, l’Alcalde presenta la moció rebuda de l’Ajuntament de Clariana de 
Cardener, que és com segueix: 
 
“Atès que entre els anys 1949 i 1954 el Ministeri d’Obres Públiques va realitzar 
l’execució de la construcció de l’embassament de Sant Ponç i a la vegada 
realitzaren la xarxa viària necessària per tal de garantir-ne la seva accessibilitat, 
creant d’aquesta manera la carretera que dotava de 2 accessos a l’embassament: 
un pel Sud des de la carretera C55 a Clariana de Cardener, i un pel Nord des de la 
carretera C26 a Navès.  
 
En vista que des de la seva creació aquesta carretera només ha estat sotmesa a 
una millora del vial en el seu accés Nord, i que en el seu accés Sud no s’ha realitzat 
mai cap actuació de millora ni de manteniment del vial asfaltat. 
 
Atès que s’han detectat greus deficiències causades per un evident deteriorament 
del ferm, principalment de l’accés Sud, pels nombrosos trams amb cunetes sense 
revestiment o que no són transitables, l’absència de barreres de seguretat i una 
senyalització insuficient i deteriorada. 
 
Cal recordar que la ubicació del l’embassament de Sant Ponç, atrau a nombrosos 
turistes que només poden accedir a aquest per la xarxa viària descrita així com 
també la proximitat a l’embassament de d’altres activitats com l’existència d’un 
càmping. 
 



D’altra banda, aquesta xarxa viària s’ha posicionat com un autèntic eix vertebrador 
entre els municipis de Riner, Clariana de Cardener i Navés, facilitant la comunicació 
entre ells i possibilitant la coordinació d’equipaments en cas de situacions 
d’emergència. 
 
La totalitat de la xarxa viària descrita té una longitud de 8.173 metres, i al trobar-se 
altament transitada al tractar-se de la única via d’accés a l’embassament de Sant 
Ponç, s’eleva exponencialment el risc a que es puguin causar accidents de trànsit 
derivats del mal estat de conservació i senyalització d’aquesta. 
 
Per tot l’exposa’t , es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua que procedeixi a solucionar les 
deficiències de la xarxa viària que va des de la carretera C55 a Clariana de 
Cardener i fins a la carretera C26 de Navès, prioritzant la millora del ferm del traçat 
Sud a l’embassament amb una longitud de 2.800 metres. 
 
SEGON. Manifestar la urgència i necessitat  en que s’han de portar a terme les 
actuacions descrites atès el risc d’accidents que comporta la circulació per aquest 
tram de vial. 
 
TERCER. Trametre aquesta Moció a l’Agència Catalana de l’Aigua, als Ajuntaments 
de la Comarca del Solsonès i al Consell Comarcal del Solsonès.” 
 
 
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA per unanimitat i s’acorda trametre-la a 
l’Ajuntament de Clariana de Cardener als efectes oportuns.  
 

 
4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 28/14, de 5 d’agost de 2014,  d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  

 
Decret d’alcaldia Núm. 29/14, de 15 d’agost de 2014 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 30/14, de 27 d’agost de 2014 , de contractació de la Sra. 
M. Àngels Esteban Caelles mitjançant contracte laboral d’interinitat per ocupar el 
lloc de treball d’ajudant no titulat – personal de neteja, amb una jornada parcial de 
15 hores setmanals i fins a la cobertura de la plaça pel procediment legalment 
establert a la legislació vigent.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 31/14, de 27 d’agost de 2014 , de delegació de les 
funcions d’alcaldia al tinent d’alcalde Guillem Nadal Villanueva durant el període de 
vacances de l’alcalde.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 32/14, de 28 d’agost de 2014 , de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Francesc Vendrell Casafont per a la reforma d’una part del sostre de 
la planta baixa de la masia Can Viladot.  
 
 



5. Aprovació de diverses factures i ordenació de pa gaments.  
 

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

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Joan Closa i Flores Desbrosar camins municipi 4725.05€ 

Francesc Ester i Fabriàs Medalles gimnàstica gent gran 43.56€ 

Mireia Solé Creus Quilometratge 76€ 

Mireia Solé Creus Quilometratge 76€ 

Mireia Solé Creus Quilometratge 34,20€ 

       
 
 
6.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida per a la Fira de 
l’Empelt d’enguany, per un import de 1.000 €.  
 
Segon.- Mostra l’escrit rebut dels Serveis Territorials de Carreteres a Lleida, pel 
qual s’autoritza la instal·lació d’un senyal informatiu d’orientació de l’Ajuntament de 
Llobera al trencant de l’Hostal del Boix. 
 
Tercer.- Explica que amb les darreres pluges s’han fet malbé alguns camins 
municipals i caldrà fer actuacions d’arranjament.  
 
Quart.- En relació a la propera celebració de la Fira de l’Empelt, demana com està 
la organització i diu que properament caldrà fer les invitacions.  
 
Cinquè.- Informa de la baixa voluntària de la treballadora d’aquest ajuntament 
Dolors Caelles. Proposa celebrar un sopar de comiat el proper 14 de novembre al 
local.  
 
Sisè.- En relació al calentador de la pista poliesportiva, informa que és necessari 
canviar-lo tot i que es va denegar la subvenció demanada per fer-ho, ja que suposa 
un perill per als seus usuaris. Properament es procedirà a fer les actuacions 
necessàries.  
 
Setè.- Explica que divendres passat va acudir al Jutjat contenciós administratiu de 
Lleida amb l’advocat de l’AMI, el Sr. Josep Gascón, a fer els poders apud acta per a 
la representació legal d’aquest ajuntament al procediment contenciós contra 
l’Ajuntament de Llobera interposat per la Subdelegació del Govern a Lleida pel 
pagament de la quota de l’AMI. 
 
Vuitè.- Recorda que demà hi ha convocada la reunió informativa de les inspeccions 
dels equips d’aplicació de fitosanitaris.   
 
Novè.- Mostra l’escrit de l’Escola de Llobera pel qual s’informa de l’inici del nou 
curs, dels horaris i espais que es necessiten per activitats escolars i de la 
il·luminació de la biblioteca, que caldria canviar ja que els focus actuals suposen un 
consum elevat de llum.  



 
 

El regidor Guillem Nadal explica que s’ha concedit la subvenció de la Direcció 
General de Joventut sol·licitada i properament es farà un curs de ball i un concurs 
de fotografia.  
 
El regidor Jaume Badia informa que les classes de gimnàstica de la gent gran 
enguany tindran els mateixos preus i horaris. També explica que s’està preparant la 
Festa de la Gent Gran, que es farà l’últim diumenge de setembre.  
 

 
7. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 

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


