
 
ACTA DE 3 DE DESEMBRE DE 2012  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 12/2012 
Data: 3 de desembre de 2012    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 10:00 hores a 11:145 hores 
 
Hi assisteixen: 
Josep Colell Solé – Alcalde grup municipal ERC - 
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC -     
Joan Vendrell Segués – Regidor grup municipal CIU – 
Rossend Davins Pujols – Regidor grup municipal CIU – 
 
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Excusa la seva absència el regidor Guillem Nadal Villanueva – Regidor grup 
municipal ERC – 
 
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 5 de novembre de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents.  

 
 
2. Modificació de l’acord de ple de data 22 de juny  2011, de determinació 

del règim de dedicació, retribucions i indemnitzaci ons dels membres de 
la corporació.  
 
Vist l’acord de ple de data 22 de juny de 2011, pel qual s’estableix el regim de 
dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. 
 
Atès que és voluntat dels membres d’aquest ple establir un import destinat a 
retribuir la dedicació dels dies de treball efectivament realitzats per la seva condició 
de càrrecs electes locals.  
 
A proposta de l’Alcalde per unanimitat dels membres presents S’ACORDA: 
 



PRIMER.- Modificar l’import d’indemnització per assistència als plens de 
l’ajuntament, establint un import de 15 € per cada regidor en concepte d’assistència 
a sessió plenària de l’ajuntament.  
 
SEGON.- Determinar que en concepte de dietes, els membres la corporació 
percebran, prèvia comunicació per escrit a l’ajuntament, 15 € per mitja dieta i 30 € 
per dieta sencera. Aquests imports estan subjectes a les retencions establertes a 
l’article 9 del Reial Decret 439/2007, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost de 
la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de 
Pensions, aprovat pel Reial Decret 304/2004, de 20 de febrer. 

 
TERCER.- Que es publiqui aquest acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva 
transcendència. 

 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 

 
 
3. Contractació de pòlissa de crèdit amb Catalunya Caixa per a l’exercici 

2013.  
 

Vist el descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les 
despeses determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius 
els pagaments ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o 
préstec a curt termini per un import màxim de 10.000,00 €. 
 
Analitzada l’oferta presentada per l’entitat bancària Catalunya Caixa, amb les 
condicions financeres següents:  
 
� Import: 10.000,00 €     
� Termini: venciment 27/07/2013  
� Interès: fix 6,75 % TAE 8,684 % 
� Comissió d’obertura: 0,80 %  
� Comissió de no disponibilitat: 0,25 % trimestral 
 
La interventora ha emès el corresponent informe. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
D’acord amb l’article 51 de la LRHL aprovada pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una 
operació de crèdit a curt termini.  
 
Atès que, en base a l’article 51 de la LRHL, el conjunt de les operacions de crèdit a 
curt termini no supera el 30 per cent dels seus ingressos liquidats per operacions 
corrents del darrer exercici aprovat. 
 
L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs. 
 
Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria o 
préstec a curt termini (regles 244 IC i 157 ICS), la concertació d’aquesta operació de 
tresoreria, d’acord amb l’article 52.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, s’ha de regir per l’article 21.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,  



de Contractes del sector públic, que estableix que l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu serà el competent per resoldre els qüestions litigioses relatives a la 
preparació i adjudicació.  
 
L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova 
operació, supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior; per la 
qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 de la LRHL, l’òrgan competent per aprovar 
l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament per majoria simple dels 
membres presents. 
 
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de compte de crèdit a 
curt termini, amb Catalunya Caixa, per un import de 10.000,00 €, que s’ha de 
cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos.  
 
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Catalunya Caixa, 
el qual és part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents: 
 
� Import: 10.000,00 €     
� Termini: venciment 27/07/2013  
� Interès: fix 6,75 % TAE 8,684 % 
� Comissió d’obertura: 0,80 %  
� Comissió de no disponibilitat: 0,25 % trimestral 
 
TERCER.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de 
tresoreria mitjançant el cobrament de l’IBI i l’IVTM  de l’exercici 2013. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del 
mes següent a la formalització. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de compte de crèdit, en el 
projecte de contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera. 
 

 
4. Assumptes sobrevinguts.   
 

No n’hi ha.  
 

 
5. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia  de data 19 de novembre de 2012,  d’aprovació del contracte 
d’arrendament entre l’Ajuntament de Llobera i l’empresa  BNP PANARIBAS Lease 
Group SA per al lloguer d’una fotocopiadora per a la seva utilització a les 
dependències de l’ajuntament, pel termini de cinc anys i pel preu de 30 € mensuals 
més IVA. 
 
Decret d’alcaldia  de data 19 de novembre de 2012, d’aprovació del Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Llobera i el Consorci Administració Oberta de 



Catalunya per a la utilització dels serveis de seu i tauler electrònics i procedir a la 
seva signatura. 
 
Decret d’alcaldia  de data 21 de novembre de 2012, d’aprovació de la factura 
núm. (1)-2012-11 d’Ester Ribera Tarifa (Fem Pilates), per import de 900 €, en 
concepte d’honoraris del curs de Pilates organitzat per l’ajuntament.  
 
Decret d’alcaldia de data 30 de novembre de 2012 , d’aprovació de la pròrroga de 
l’acord derivat del Conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i l’Ajuntament 
de Llobera per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu, 
mòbil i dades).  
 

 
6. 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  

Coinsa Reparar lavabo 61,56 € 

Ajuntament de Solsona Anunci Fira de l’Empelt per ràdio Solsona 22,39 € 

Ipsic Cable 8,90 € 

Josep Colell Solé Quilometratge 2012 140,80 € 

Jaume Badia Satorra Quilometratge 2012 308,56 € 

 
 

 
7. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica el passat ple de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del 
Solsonès celebrat el dia 13 de novembre. Es va aprovar el pressupost per l’any 
vinent, en la votació del qual es va abstenir per no estar d’acord amb les 
retribucions dels òrgans de govern i l’augment de previsió de despesa per al lloguer 
d’instal·lacions. També es va aprovar per unanimitat el projecte d’una nova captació 
d’aigua a la Ribera Salada, l’execució del qual ascendeix a la quantitat de 
1.099.768,59 €; i les tarifes de consum per al 2013. 
 
Segon.- Informa que demà dia 4 de desembre es celebrarà la Junta del Centre 
Sanitari i dimecres dia 5 el Ple del Consell Comarcal, on s’aprovaran el 
pressupostos per l’any vinent en ambdues sessions plenàries.  

 
Tercer.- Explica un projecte del Consell Comarcal que té inclòs dins les 
subvencions de FEDER, relatiu a obres de senyalització de la comarca i que té un 
cost de 400.000 €.  
 
Quart.- Informa en relació a la reorganització del servei de SAT per als propers 
mesos. 
 
Cinquè.- Mostra la convocatòria del nou Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i 
explica el seu contingut.  



 
Sisè.- Proposa modificar la data del proper ple ordinari que pertocaria celebrar-se el 
dia 7 de gener, fins al proper dilluns dia 14 de gener. La resta de membres del ple 
s’hi mostren d’acord i s’aprova per unanimitat aquest canvi.  
 
Setè.- Proposa fer una carta en nom de l’ajuntament sol·licitant a la MAAS que 
estudiï la possibilitat de sol·licitat al PUOSC el finançament per a l’obra de la nova 
captació aprovada.  
 
Vuitè.- Com cada any, toca fer la xerrada amb els veïns/nes del municipi per 
informar dels projectes i l’estat de l’ajuntament. S’acorda dur-la a terme el proper 17 
de desembre a les 20:00h a la sala de plens de l’ajuntament.   

 
 
8. Precs i preguntes.  
 

No n’hi ha.  
 

   
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts de dotze del migdia, 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 


