
 
ACTA D’1 D’AGOST DE 2011  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 15/2011 
Data: 1 d’agost de 2011    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:30 hores a 22:50 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 grup municipal CIU - 
Rossend Davins Pujols – Regidor 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 les actes dels dies 
11 de juny, 22 de juny, 12 de juliol i 27 de juliol de 2011, les quals s’aproven per 
unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l ’Administració 

Electrònica.  
 

Atès la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans i les 
ciutadanes als serveis públics, la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització 
del govern local, els principis de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, 
relativa als serveis de mercat interior i de regular les mesures de simplificació 
administrativa a què obliga la seva transposició, així com el reforçament de la 
incorporació dels mitjans electrònics al procediment administratiu d’aplicació tant a 
l’Administració de la Generalitat com a l’Administració local regulat a la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i, d’altra bans, l’impuls dels mecanismes de coordinació i 
cooperació interadministrativa  així com de la difusió de la informació regulats a la 
Llei 29/2010, del 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya.  
 



Atesa la necessitat derivada de l’exposat en el paràgraf anterior, de què les 
administracions públiques adaptin la seva normativa als serveis electrònics que 
han de prestar per imperatiu legal. 
 
Atès que per Provisió de l’Alcaldia de data 29 de juliol de 2011 es sol·licità informe 
de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a aprovar 
l’Ordenança municipal reguladora del servei d’administració electrònica. 

 
Considerant l’esmentat informe emès en data  29 de juliol de 2011. 

 
El Ple de l’Ajuntament, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,  

 
ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’administració 
electrònica, la qual s’adjunta a aquesta acta com annex I. 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells 
veïns o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de 
l’ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis 
de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se 
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

 
TERCER. Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 

 
 
3. Nomenament dels membres de la comissió municipal  de delimitació. 
 

Vist l’escrit de la Direcció General d’Administració Local rebut en aquest 
ajuntament en data 29 de juny de 2011, en el qual es sol·licita que, per tal de 
prosseguir la tramitació de les delimitacions municipals que s’estan duent a terme 
amb municipis limítrofs, es designin nous membres de la comissió municipal de 
delimitació.  

 
A proposta de l’Alcalde, el ple ACORDA per unanimitat dels membres: 

 
PRIMER.-  Nomenar com a membres de la comissió que ha de representar aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació les persones següents: 

 
Sr. Josep Colell i Solé, Alcalde de la corporació. 
Sr. Guillem Nadal Villanueva, regidor de la corporació. 
Sr. Joan Vendrell i Segués, regidor de la corporació. 
Sr. Iker Moreno Las Heras, tècnic dels serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Solsonès, que actuarà com a tècnic de la corporació. 
Sra. Esther Garrido Hernández, secretària de la corporació. 



 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui 
a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 

 
 
4. Sol·licitud de col·laboració econòmica de la Com issió de Festes de 

Llobera per la Festa Major. 
 

Vista la sol·licitud de col·laboració presentada per Marta Colell Angrill, com a 
representant de la Comissió de Festes de Llobera, amb registre d’entrada número 
262 de data 10 de juny de 2011, en la qual es sol·licita un ajut econòmic per fer 
front a les despeses que comporta la organització de la Festa Major d’enguany. 

 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 246 € a l’organització de la Festa Major de Llobera – 
Peracamps, amb la condició que han de pagar les despeses de l’arrosada popular i 
l’aperitiu de la parròquia de Llobera.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. Marta Colell, en representació de la 
Comissió de Festes de Llobera.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectiu aquest acord.  

 
 
5. Assumptes sobrevinguts. 
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
s’aprova per unanimitat.  

 
(1) Proposta de tres ajuntaments per a representar la província de 
Lleida en el Consell Territorial de la Propietat Im mobiliària. 
 
Vist l’escrit tramès pel Ministeri d’Economia i Hisenda en data 19 de juliol de 2011 
pel qual es sol·licita que l’Ajuntament de Llobera proposi tres ajuntaments per a 
representar la província davant el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.  

 
A proposta de l’Alcalde el Ple ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER.- Proposar als ajuntaments de Solsona, Pobla de Segur i Alcarràs per 
representar la província de Lleida davant el Consell Territorial de la Propietat 
Immobiliària.  

 
SEGON.- Trametre la proposta a la Delegació d’Economia i Hisenda – Gerència 
Territorial del Cadastre,a l’atenció de la Secretària del Consell Territorial de la 
Propietat Immobiliària.  
 
 
(2) Aprovació, si s’escau, de la moció en relació a  les emergències 



mèdiques. 
 

A continuació l’alcalde presenta la moció rebuda en aquest ajuntament i que es 
transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ SOBRE EL SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES DEL SOLSONÈS 
DAVANT DE LA REDUCCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL DEPARTAMENT DE SALUT 

 
Al Solsonès, abans d’entrar en vigor el nou sistema d’emergències mèdiques (30 de 
juny de 2006), disposàvem d’una ambulància d’urgències de 24h a Solsona, d’una 
ambulància de 24h en situació de localitzable a Sant Llorenç de Morunys, d’una 
ambulància medicalitzada de 24h localitzable i les ambulàncies de servei programats 
que fessin falta. 
 
El juny del 2006, i dins del nou sistema d’emergències mèdiques, el Solsonès va 
comptar amb una ambulància d’urgències 24h a Sant Llorenç de Morunys, dues 
ambulàncies d’urgències de 24h a Solsona, una ambulància medicalitzada de 24h i 
tres ambulàncies de serveis programats. 
 
Durant aquests darrers cinc anys, les ambulàncies de programats han anat 
desapareixent any rere any, fins el dia 1 de gener de 2011, data en què es va retirar 
l’última. 
 
Fins al dia d’avui, doncs, només hem disposat de serveis d’urgències i ara, amb la 
nova retallada de pressupostos duta a terme i sense cap avís previ a partir del dia 23 
de juliol de 2011 la dotació de l’ambulància C-70 queda fora de servei. 
 
El Solsonès ha estat una comarca desfavorida en l’àmbit sanitari, ja que el seu hospital 
de referència, Althaia, a Manresa, es troba a 52 quilòmetres de Solsona. A més a més, 
la nostra comarca té una població envellida en el territori molt dispers i aquesta 
distància comporta una demora important en l’assistència als pacients que, en alguns 
casos, pot arribar fins a dues hores si les inclemències meteorològiques són adverses.  
 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no ha informat prèviament a 
les institucions locals i comarcals d’aquesta mesura. Posteriorment ha argumentant 
criteris tècnics per a l’eliminació de l’esmentada ambulància.  
 
Cal tenir en compte que la decisió suposa que el Solsonès suporta el 35 % de la 
retallada del total de les 5 comarques de la Catalunya Central, un percentatge que les 
institucions locals i comarcals han manifestat desmesurat atès que Solsona és l’única 
capital de comarca de la Catalunya Central que no disposa d’hospital de referència.  
 
És per aquest motiu, que creiem que la retirada d’aquesta ambulància podria fer 
augmentar encara més el temps d’arribada al lloc de la urgència i el seu posterior 
trasllat a l’hospital.  
 
Les institucions locals i comarcals del Solsonès ja han manifestat la seva 
disconformitat amb els criteris adoptats.  
 
Per tot el que hem exposat, sol·licitem al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya que tingui sensibilitat envers una població tan dispersa en un territori rural 
extens i que entre els criteris tècnics tingui en compte el rati de temps d’arribada de 
l’ambulància al primer destí, que és el de la ubicació del pacient i del destí final, que és 
l’hospital de referència, que es troba a 52 quilòmetres de Solsona.  
 
Exigim a les autoritats polítiques la capacitat de diàleg amb el territori, suficient per a 
consensuar una mesura que afecta de ple la columna vertebral del model de societat 
de benestar que volem per als nostres conciutadans. 
 



Si les mesures per part del Departament de Salut de la Generalitat acaben sent 
fermes, exigim que, tal com s’ha compromès el gerent de CatSalut a la Regió Centre, 
es modifiquin immediatament els criteris aplicats en cas que hi hagi qualsevol distorsió 
en el servei. 
 
Sotmesa a votació, per unanimitat dels membres S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Aprovar la moció sobre el sistema d’emergències mèdiques del 
Solsonès davant de la reducció pressupostària del Departament de Salut. 

 
SEGON.- Fer arribar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès i al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.  

 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 
6. Donació de compte de decrets d’alcaldia. 

 
Decret de data 1 de juliol de 2011 , de sol·licitud de subvenció de 1.000 € a 
l’Institut Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, per a desenvolupar les activitats previstes al Projecte de 
Dones de Llobera per a l’any 2011  

 
Decret de data 6 de juliol de 2011,  de sol·licitud de subvenció directa a la 
Diputació de Lleida per import de 4.024,24 € per tal de complementar el 
finançament per l’adquisició d’una pala llevaneus.  

 
Decret de data 14 de juliol de 2011, d’acord de declaració d’innecessarietat de la 
llicència de segregació d’una part del conjunt de finques rústiques, anomenades 
com a Masia Boronat, situades al TM de Llobera, de conformitat amb el projecte i 
restant documentació aportada, ja que supera la unitat mínima establerta en el 
Decret 169/1983, amb els termes i condicions estipulats en aquest decret.  

 
Decret de data 27 de juliol de 2011,  d’habilitar com a secretaria - interventora 
accidental de l’Ajuntament de Llobera, durant els períodes compresos entre els 
dies 8 al 30 de setembre de 2011 (ambdós inclosos), del 31 d’octubre al 4 de 
novembre (ambdós inclosos), a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, secretaria - 
interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.  
 
 

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

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Ferreteria Irca Taula de tallar 5,85 € 

Joan Vilandeny –Tots a ballar- Músic Festa Major 2011 354,00 € 

Coinsa Reparar aixeta font 73,93 € 

Consell Comarcal del Solsonès Quilometratge 2n trimestre SAT 90,00 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida rural 2n trimestre 2011 976,60 € 

Consell Comarcal del Solsonès Serveis Socials 1r semestre 2011 721,36 € 

Coinsa Comprovar endolls escola 16,71 € 



Muval SCP Impresos Ajuntament 171,99 € 

Impremta Dach Samarretes gent gran 259,60 € 

Clisus informàtica Switch 67,00 € 

Viçens Jané Vinyals Bara alcalde 472,00 € 

Distribucions Feu Aperitiu constitució Ajuntament 25,44 € 

Corporació Alimentaria Guissona Aperitiu constitució Ajuntament 6,60 € 

Corporació Alimentació Guissona Aperitiu constitució Ajuntament 23,20 € 

Salvador Grifell Pintura 35,92 € 

Blauverd Flor 15,25 € 

Gimnàs Solsona Classes gimnàs gent gran 216,00 € 

Gràfiques Muval Paperetes eleccions 62,01 € 

Cal Coll Aigües 10,25 € 

Joan Garriga, enginyer agrònom Honoraris direcció d’obra  354,00 € 

M1267C S.L. Revisió extintors 123,37 € 

 
 
8. Informes de presidència i de regidories.  
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que el passat 29 de juliol, els ajuntaments de la comarca van ser 
convocats pel Consell Comarcal del Solsonès a una reunió per informar sobre les 
neteges de camins d’interès comarcal. Està previst que es realitzin en dues fases i 
és en la segona s’executaran els del municipi de Llobera. 
 
Segon.- Informa que per part del Consell Comarcal es canviaran els contenidors 
actuals del municipi, per posar-ne uns de més petits i homologats. Els canvis es 
produiran a partir del dia 1 de setembre i en endavant es gestionaran per l’empresa 
ORO fins que a finals d’any es faci el pertinent concurs públic.  

 
 
9. Precs i preguntes. 
 

El regidor Joan Vendrell intervé en aquest punt i proposa a l’equip de govern tornar 
a iniciar els tràmits de segregació de les cases de Llanera i Biosca a Llobera, però 
des del Consell Comarcal.  

 
L’Alcalde respon i diu que si s’aporta un informe jurídic que determini que és 
possible fer-ho per aquesta via, l’Ajuntament de Llobera ho tindrà en compte i 
donarà suport a la iniciativa.  

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


