
 
ACTA DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 13/2014 
Data: 3 de novembre de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:40 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 –  
 
Excusa la seva absència el regidor Rossend Davins Pujols  
 
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 6 d’octubre de 2014, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Aprovació inicial del pressupost de l’ajuntament  per a l’exercici 2015.  

 
ANTECEDENTS 

 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015. 
 
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 2015 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 26.800,00 € 
CAPÍTOL III 200,00 € 
CAPÍTOL IV 110.768,95 € 
CAPÍTOL V 20,00 € 
CAPÍTOL VII 18.652,84 € 
  
TOTAL 156.441,79 € 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TOTAL 156.441,79 € 
  

 
DESPESES 

 

CAPÍTOL I 38.200,00 € 
CAPÍTOL II 71.000,00 € 
CAPÍTOL III 500,00 € 
CAPÍTOL IV 15.078,34 € 
CAPÍTOL VI 29.663,45 € 
CAPÍTOL IX 2.000,00 € 



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

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

l’exercici 2014.      
 

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 2014, 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 2014. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 
 
4. Adhesió, si s’escau, a la iniciativa de la Comun itat de Sant’Egidio 

“Ciutats per la vida/Ciutats contra la pena de mort ”.  
 

L’Alcalde presenta al ple la iniciativa rebuda per part de la Comunitat de Sant’Egidio 
“Ciutats per la vida / Ciutats contra la pena de mort”, la qual es transcriu a 
continuació: 
 
“El consistori del poble de Llobera, convençut que tota comunitat ciutadana, 
mitjançant la veu dels seus òrgans representatius, pot actuar com a subjecte 
col·lectiu capaç de  concórrer a augmentar el respecte de la vida i de la dignitat de 
l’home a qualsevol lloc del món; preocupat perquè en molts estats encara es manté 
la pràctica inhumana de la pena capital; a proposta de la Comunitat de Sant’Egidio, 
fundadora de “Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort” – “Cities for life / 
Cities against the Death Penalty”, la xarxa de municipis d’Europa i de tot el món 
units per la voluntat comuna d’accelerar la definitiva desaparició de la pena capital 
del programa jurídic i penal dels estats; en el marc de les iniciatives adoptades per 
la Presidència del Consell de la Unió Europea (1 de juliol  / 31 de desembre de 
2014); amb l’objectiu de donar suport a tots els esforços que volen assolir l’abolició 
definitiva de la pena capital en els països que encara la mantenen i preveient com 
una etapa d’aquest procés l’adopció d’una moratòria universal de les execucions 
capitals; en vista de la votació sobre la Resolució de les Nacions Unides per una 
moratòria universal de les execucions capitals que es durà a terme en la Comissió 
de Drets de les Nacions Unides el desembre de 2014; 
 
DECLARA 
 



Que el poble de Llobera s’afegeix a la iniciativa de la Comunitat de Sant’Egidio 
“Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort” – “Cities for life – Cities against 
the Death Penalty” i declara el 30 de novembre Jornada ciutadana “Ciutats per la 
Vida / Ciutats contra la Pena de Mort” – “Cities for life – Cities against the Dealth 
Penalty”.  
 
L’administració municipal es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó 
per assolir una major responsabilitat, i a actuar en tots els àmbits que siguin de la 
seva competència per tal que es creïn espais d’informació i sensibilització sobre els 
motius de rebuig d’aquesta pràctica i sobre l’evolució de la campanya abolicionista 
en el món.  
 
L’administració municipal procurarà fer la difusió més àmplia possible de la seva 
adhesió a aquesta campanya.” 
 
 
Sotmesa a votació l’adhesió a aquesta declaració, S’ACORDA per unanimitat.  

 
 
5. Assumptes sobrevinguts.    

 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat.  
 
 
(1) Adjudicació dels treballs d’elaboració d’una pà gina web per a 
l’Ajuntament de Llobera.  

 
Atès que aquest ajuntament té la voluntat d’elaborar una pàgina web municipal, per 
tal d’apropar la seva actuació a la ciutadania i a la vegada donar compliment a totes 
les obligacions referents a la informació pública de certa documentació de l’ens 
municipal, establerta a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local.  

 
Atès que s’han sol·licitats varis pressupostos per a l’elaboració de la pàgina web, 
els quals consten a l’expedient.   

 
Atès que d’acord amb els pressupostos que consten a l’expedient l’oferta més ben 
valorada és d’import total de 950 €, considerant-se per tant un contracte menor 
segons l’art. 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei 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. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Adjudicar a Gerard Berenguer Pacheco, amb DNI 39389252-G els 
treballs d’elaboració de la pàgina web de l’Ajuntament de Llobera, d’acord amb el 
pressupost presentat a aquest ajuntament, per import de 950 €. 

 
SEGON.- Aprovar la despesa de 950 € i procedir a la seva imputació al pressupost 
vigent d’aquest ajuntament.  

 



TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Gerard Berenguer Pacheco.  
 

QUART.- Donar compte i ratificar aquest decret al pròxim Ple ordinari. 
 

 
6. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 34/14, de 9 d’octubre de 201 4, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 35/14, de 20 d’octubre de 20 14, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 36/14, de 28 d’octubre de 20 14, de declaració 
d’innecessarietat de llicència de segregació sol·licitada pel Sr. Eduard Codina 
Huguet. 
  
Decret d’alcaldia Núm. 37/14, de 29 d’octubre de 20 14, d’acceptació de al 
comunicació ambiental presentada pel Sr. Juli Jesús Esteban Sanz per a la tinença 
de 1703 porcs d’engreix, 80 vedells d’engreix i 95 vedells de cria.  
 

 
7. 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 (€)  

Rosa Montaña Mitjana Classes gimnàstica octubre 272,25 € 

Revelatges Solsona S.L. Album Fira de l’Empelt 278,30 € 

Impremta Dach S.L. Publicitat Fira de l’Empelt 313,69 € 

Apunts Gràfics S.L. Targetons curs dones 72,60 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida Rural 3r-T 2014 1.371,36 € 

Fornell Consultors Quota mensual comptabilitat 248,05 € 

Fornell Consultors Presentació lineas fonamentals 
pressupost 2014-2015 229,90 € 

Mobilparc Parc infantil Fira de l’Empelt 750,20 € 

Ajuntament de Solsona Publicitat radio Solsona Fira 
Empelt 19,05 € 

       
 
8.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Mostra l’informe del Departament d’Agricultura en relació a l’informe 
sol·licitat a l’expedient de la modificació puntual de la normativa urbanística del 



POUM de Llobera, el qual és desfavorable a la modificació proposada, i la resposta 
d’aquest ajuntament sol·licitant la reconsideració del contingut de l’informe emès.  
 
Segon.- Explica que com s’ha explicat al punt segon d’aquest ple, s’ha inclòs al 
pressupost d’enguany una partida per import de 150 € per col·laboració amb la 
Xarxa Transversal d’Educació.  

 
Tercer.- Mostra la carta de suport al programa operatiu per a la diversificació 
econòmica a través de la transformació i comercialització de recursos endògens 
promogut pel Consell Comarcal de Solsonès 

 
Quart.- Explica la sol·licitud de col·laboració econòmica de la Fundació Pau Casals. 
Després de vàries deliberacions, s’acorda no col·laborar econòmicament en aquest 
moment.  
 
Cinquè.- Informa de la campanya de suport a la població afectada per la malaltia del 
virus de l’ebola a l’Àfrica Occidental, dins de la qual, des del Fons Català de 
Cooperació es demana col·laboració econòmica. Després de vàries deliberacions, 
s’acorda no col·laborar econòmicament en aquest moment.  

 
Sisè.- Explica la reunió mantinguda el passat 21 d’octubre a la delegació del govern 
a Lleida, acompanyat del President i Vicepresident del Consell Comarcal, per parlar 
del tema de les masies de Llanera i Lloberola. Informa que veu bona predisposició 
per patr de l’Ajuntament de Biosca no així de Torà i que properament es farà una 
altra reunió a Solsona d’alcaldes dels municipis implicats amb representants de la 
Delegació del Govern a la Catalunya Central. 
 
Setè.- Informa que el “calentador” dels vestuaris de la pista està en funcionament. 
Proposa nomenar un responsable de controlar el seu bon funcionament. S’acorda 
parlar amb l’Ivan Vila de l’equip de futbol sala, per aquest assumpte.  
 
Vuitè.- Des de l’ACM han enviat un correu electrònic oferint la compra de bitllets de 
la loteria La Grossa amb el número del codi postal del municipi, que actualment 
està disponible. S’acorda comprar tots els bitllets amb el mateix número per tal 
d’oferir-los a la gent del municipi que en vulgui comprar.  
 
Novè.- En relació a les fotografies aèries de l’edifici de l’ajuntament que l’empresa 
Aviotec ha ofert, després de diverses deliberacions s’escull una fotografia i s’acorda 
adquirir-la en format cd pel preu de 428,22 €. 

 
 
9. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts menys cinc de 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 


