
 
 
 

ACTA DEL 2 DE DESEMBRE DE 2013  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 11/2013 
Data: 2 de desembre de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:00 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 4 de novembre de 2013, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents, amb el benentès que es modificarà el punt 4 de la mateixa, ja que el 
grup municipal de Convergència i Unió va votar en contra i no a favor.  

 
 
2. Acceptació de la subvenció atorgada per les desp eses per 

arrendaments i subministraments de l’exercici 2013 i sol·licitud de 
pagament anticipat.   

 
Vista la Resolució del Ple de la Diputació de Lleida de data 24 d’octubre de 2013, 
per la qual s’atorga provisionalment a l’Ajuntament de Llobera un ajut de 2.797,93 € 
en concepte d’arrendaments i subministraments de l’exercici 2013.  
 
Atès que el Decret 155/1978, de 26 de juliol, pel qual s’aproven les bases 
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serves de Catalunya per al període 
2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període preveu que les 
subvencions han de ser acceptades formalment per les entitats beneficiàries i alhora 



preveu la possibilitat de sol·licitar una bestreta per l’import concedir provisionalment 
d’acord amb la resolució de la Diputació de Lleida referida.   
 
Per l’exposat el Ple d’aquest ajuntament ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 2.979,93 € atorgada per la Diputació de Lleida 
en concepte d’arrendament i subministraments de l’exercici 2013. 
 
SEGON.- Sol·licitar el pagament anticipat del 100 % del cost de les actuacions, de 
conformitat amb l’establert al  Decret 155/1978, de 26 de juliol, pel qual s’aproven 
les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serves de Catalunya per al 
període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
3. Assumptes sobrevinguts.  
 

No n’hi ha.   
 

 
4. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia de data 12 de novembre de 2013,  d’aprovació de la factura 
núm. 130105 de Josep Oriol Pallarès Llorens, en concepte d’honoraris del curs de 
conserves, per import de 990,00 €.  
 
Decret d’alcaldia de data 12 de novembre de 2013 , d’ordenació del pagament de 
16.106,01 € en concepte de subvenció per l’execució de l’obra “Millora del 
subministrament elèctric a les masies Boix, Boronat, Hostal del Boix i Cal 
Llangardaix”.  
 
Decret d’alcaldia de data 22 de novembre de 2013,  d’aprovació de la factura 
núm. 5.400/2013 de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès per import 
de 72,72 € pel comptador d’aigua del dipòsit de Rovirasansa i ordenació del seu 
pagament.  
 
Decret d’alcaldia de data 26 de novembre de 2013,  d’aprovació de la factura 
núm. 0215473 d’Apunts Gràfics per import de 68,37 € en concepte d’elaboració i 
publicació dels fulletons del curs de ioga; d’aprovació de la factura núm. 01-13 de 
Joana Abella per import de 836 € (impostos inclosos) en concepte d’honoraris del 
curs de ioga; i d’ordenació del pagament d’ambdues factures.  
 
Decret d’alcaldia de data 28 de novembre de 2013 , de sol·licitud d’un ajut de 
20.000 € a la Diputació de Lleida per a finançar part de l’execució del Projecte de la 
nova captació a la Ribera Salada i línia d’impulsió a l’ETAP Torregassa. 

 
 

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  

M1267C, SL Revisió anual extintors 248,53 € 

Hostal Nou – Montse Solé Sort Esmorzar diada nacional 2013 42,00 € 

Electricitat Folch Instal·lació caixa endolls Fira Empelt 63,05 € 

Ferreteria Vilbar Panell anuncis 204,89 € 

Xavi Rendé Bertran Desbrossar i neteja jardineres  102,85 € 

 
 
6.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació a la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per a 
l’execució del projecte de la nova captació d’aigua de la Ribera Salada, explica que 
s’ha demanat per part dels ajuntaments perquè la convocatòria no permetia fer la 
sol·licitud directament en nom de la Mancomunitat. Informa dels ajuntaments que 
han sol·licitat l’ajut per aquesta actuació i de la previsió de finançament total, per un 
pressupost de 1.099.868,93 €.   
 
Segon.- S’ha sol·licitat des del Consell Comarcal venir a fer una xerrada sobre 
recollida selectiva i s’acorda fer-ho el proper 16 de desembre, coincidint amb la 
convocatòria que es farà als veïns i veïnes per informar-los dels assumptes de 
l’ajuntament.  
 
Tercer.- Recorda que el proper ple serà el dia 13 de gener, primer dilluns hàbil del 
mes següent, atès que el primer dilluns, dia 6, és festiu.  
 
Quart.- Explica que fa uns dies el veí propietari de la casa Montraveta va presentar 
instàncies a l’ajuntament manifestant el seu desacord amb les actuacions previstes 
al camí de Secanella a Santa Maria de Montraveta, i demanant actuacions al camí 
de Corralot a Cuadros. Se li va contestar en el sentit que l’actuació que s’està 
realitzant  és necessària atès l’estat deficient del camí, que és considerat una via 
prioritària en casos d’emergències. En relació al camí de Corralot a Cuadros se li va 
informar que està sol·licitada la inclusió d’aquesta actuació al Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya 2013-2016. 
 
Cinquè.- Proposa que la revisió obligatòria de l’ascensor l’any vinent la faci 
l’empresa TÜVRheinland, que és qui ho ha anat fent fins ara, d’acord amb el 
pressupost presentat, que ascendeix a la quantitat de 95 €. La resta de membres de 
ple s’hi mostren d’acord.  
 
Sisè.- Informa que l’Escola de Dansa de Solsona va demanar el local el proper dia 
14 de desembre per a fer un festival per recaptar fons per la Marató de TV3. 
S’acorda que no se’ls hi cobrarà la taxa establerta, atès que és un acte amb fins 
benèfics.  

 
Setè.- Explica que ja es van mirar juntament amb el regidor Joan Vendrell els 
nínxols nous del cementiri per a numerar-los. S’hi posaran unes plaques que 
s’estan gravant amb els números.  
 



Vuitè.- En relació a la pòlissa de crèdit de què disposa aquest ajuntament, explica 
que el seu venciment serà el proper mes de gener, per la qual cosa ja s’ha posat en 
contacte amb l’entitat bancària per negociar la seva renovació.  

 
 

7. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 

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


