
 
ACTA DE 3 D’OCTUBRE DE 2011  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 17/2011 
Data: 3 d’octubre de 2011    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 22:05 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 l’acta del dia 5 de 
setembre de 2011, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Aprovació dels comptes de l’exercici 2010.  

 
Examinat i aprovat per la Comissió Especial de Comptes de Llobera el compte 
general corresponent a l’exercici 2010 
 
Per tot l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte general corresponent a l’any 2010 
 
SEGON.- Procedir a remetre la documentació als departaments que siguin 
necessaris. 
  
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui a procedir a la signatura de 
tots els documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 



3. Sol·licitud de subvenció al Departament d’Agricu ltura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per la Fira de l’ Empelt 2011. 
 
Atesa l’Ordre AAM/211/2011, de 19 d’agost, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts per al foment d’actuacions de projecció, difusió, promoció i 
internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari, i es 
convoquen els corresponents a l’any 2011, publicada al DOGC núm. 5956, de 5 de 
setembre de 2011 
 
Atès que els dies 1 i 2 d’octubre de 2011 s’ha dut a terme la 8a edició de la Fira de 
l’Empelt de Llobera i aquesta és una actuació subvencionable per l’esmentada 
convocatòria.  
 
A proposta del President i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 2.000 €, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, per tal de fer front a les despeses de la 8a 
edició de la Fira de l’Empelt.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 
 
 

4. Designació del representant al Consell de la Gen t Gran del Solsonès. 
 
Atès que s’ha de procedir a designar el representant de la corporació en l’òrgan 
col·legiat del Consell de la Gent Gran del Solsonès on aquest Ajuntament hi té 
representació. 
 
Atès que s’ha realitzat una reunió amb la gent gran del municipi per tal de rebre les 
propostes de designació del representant del municipi de Llobera.  
 
A proposta del regidor Jaume Badia i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Nomenar al Sr. Miquel Traveset Freixes com a representant del municipi 
de Llobera al Consell de la Gent Gran del Solsonès i al Sr. Josep Cantó Ribera 
com a suplent. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell de la Gent Gran del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots aquells documents que siguin 
necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 
5. Designació de la representant al Consell de Done s del Solsonès. 

 
Atès que s’ha de procedir a designar el representant del municipi en l’òrgan 
col·legiat del Consell de Dones del Solsonès on aquest Ajuntament hi té 
representació. 
 
Atès que s’ha realitzat una reunió amb les veïnes interessades de Llobera per tal 
de rebre propostes de designació de la persona que ha de representar el municipi. 
 
A proposta del regidor Jaume Badia i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 



 
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Montse Culell Vendrell com a representant i a la Sra. 
Eva Simon Cantó com a suplent del municipi de Llobera al Consell de Dones del 
Solsonès.  

 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell de Dones del Solsonès.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots aquells documents que siguin 
necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 
6.  Moció en suport de l’escola catalana. 
 

L’alcalde explica que en relació a la immersió lingüística arrel de les sentències 
emeses pel Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s’han 
rebut vàries mocions per manifestar la disconformitat amb les decisions judicials i 
finalment presenta al ple la rebuda per part de la plataforma Somescola.cat, atès 
que es considera la menys partidista i polititzada, i que és com segueix: 

 
Atès que el Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum 
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’escola catalana, 
un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no 
separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat 
gaudeix d’un nivell de cohesió social acceptable. 

 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules 
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per 
parts de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per evidències 
empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de 
coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, 
fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol. 

 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri 
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits 
socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i la inclusió social dels 
infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió 
social de les nostres ciutats i pobles. 

 
 Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els següents acords: 
 

PRIMER.- Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.  

 
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així 
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense 
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 

 
TERCER.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei 
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. 

 
QUART.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del 



Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senal espanyol, així com a la 
plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa. 

 
Sotmesa a votació la moció, S’APROVA l’adhesió a la mateixa de l’Ajuntament de 
Llobera, per unanimitat dels assistents.  

 
 
7. Moció sobre la situació econòmica i financera de ls ens locals. 
 

La situació econòmica i financera dels ens locals catalans s’ha anat convertint en 
els darrers anys en insostenible, els consistoris del nostre país travessen una 
situació que els ofega financerament i que els esta limitant, cada vegada més, a 
l’hora d’oferir serveis als ciutadans i ciutadanes dels seus municipis.  

 
Avui es fa del tot imprescindible, fer front a la millora del finançament local, que el 
municipalisme fa anys que reclama, especialment si volem mantenir el nivell de 
benestar dels nostres pobles i ciutats i consolidar els avanços socials aconseguits 
durant els trenta anys d’ajuntaments democràtics. Una reforma de la Llei 
d’Hisendes Locals i un finançament municipal adequat, als quals el govern de 
l’Estat, per part del Vicepresident del govern de Política Territorial, Manuel Chaves, 
s’hi havia compromès.  

 
En nombroses ocasions, les corporacions locals han de fer front, com a 
administració més propera al ciutadà, a obligacions per a les quals no tenen 
competències atribuïdes legalment –els anomenats serveis impropis que, segons 
un estudi recent, representen un 30% del pressupost anual – i, per tant, tampoc 
poden comptar amb recursos assignats. A més els pressupostos municipals han 
patit l’impacte financer de nombroses disposicions generals de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya en la prestació de serveis propis de les entitats locals.  

 
En aquesta greu situació, l’Estat reclama als ajuntaments la devolució de les 
transferències de més que va atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, 
degut a una mala previsió per part de l’Estat dels seus ingressos. 

 
El reconeixement de l’obligació d’aquesta devolució durant l’exercici pressupostari 
de 2012 suposarà una disminució dels ingressos i un desequilibri pressupostari, 
que provocarà als ajuntaments la necessitat de realitzar ajustos superiors als que 
ja jan anat realitzant amb especial afectació als serveis impropis que presten els 
ajuntaments.  

 
D’altra banda, els ajuntaments estan reben notícies de retallades de serveis 
públics per part de la Generalitat i també la reducció de les aportacions que el 
govern de Catalunya farà per al manteniment de serveis municipals. 

 
Sotmesa a votació, per unanimitat dels membres S’ACORDA: 

 
PRIMER.- L’Ajuntament de Llobera insta al Govern de l’Estat, a que no exigeixi la 
devolució de les transferències de més, que va atorgar a compte als ens locals 
durant els exercicis 2009 i 2010, fins que no es modifiqui la llei d’Hisendes Locals i 
es doti a aquests d’un finançament adequat.  

 
SEGON.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que dugui a terme els pagament 
que fan referència als ens locals a al major brevetat possible per tal que l’economia 
dels mateixos pugui acomplir amb el termini de pagaments als diferents proveïdors 



i empreses subministradores de serveis bàsics derivats majoritàriament als serveis 
dels ciutadans.  

 
Demanar a la ACM i FMC que consensuïn i negociïn una proposta amb la 
Generalitat de Catalunya per tal de millora els pagaments dels ens locals, com en 
d’altres temes han consensuat en representació del món local de Catalunya.  

 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat, a la Generalitat de 
Catalunya, a la Mesa i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Mesa i a tots els grups polítics del Congrés dels Diputats i del Senat, a l’Associació 
de Municipis de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la 
Diputació de Lleida i a l’Associació de Micropobles de Catalunya, per tal que en 
facin l’ús que creguin convenient 

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

 
 
8. Sol·licitud de col·laboració econòmica per la XV  Festa dels Jubilats 

i Pensionistes de Llobera. 
 

Vista la instància presentada pel Sr. Ramon Vila Serra com a representant de 
l’Associació Cultural de Llobera, mitjançant la qual demana un ajut econòmic 
per fer front a les despeses ocasionades per la XV Festa dels Jubilats i 
Pensionistes de Llobera.  
 
El Ple de l’ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir a l’Associació Cultural de Llobera un ajut econòmic de 108 
€ per fer front a les despeses de l’arròs del dinar de germanor de la XV Festa 
dels Jubilats i Pensionistes de Llobera.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Sr. Ramon Vila Serra.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde i persona en qui delegui per signar tots els 
documents necessaris per fer efectiu aquest acord. 

 
 
9.  Assumptes sobrevinguts 
 

No n’hi ha. 
 
  
10.  Donació de compte de decrets d’alcaldia. 

 
Decret de data 10 d’agost de 2011,  de delegació de les funcions d’Alcaldia del 
dia 27 d’agost al 4 de setembre de 2011 al tinent d’alcalde Sr. Guillem Nadal 
Villanueva. 
 
Decret de data 11 d’agost de 2011,  de concessió de llicència d’obres al Sr. Jordi 
Llatjós Sanuy per a la neteja interior d’una nau ramadera a la finca o granja El 
Planell, que inclourà els treballs d’enderroc dels envans existents al seu interior, la 
retirada de les portes de distribució, recollida i transport de runes a l’abocador i 



construcció d’una paret interior divisòria d’obra de fàbrica ceràmica “gero”, de 15 
centímetres de gruix. 
   
 

11.  Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.  
 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Montse Solé Sort Dietes eleccions municipals 93,00 € 

Montse Solé Sort Dinar  final de curs de gimnàstica gent gran 110,00 € 

Montse Solé Sort Esmorzars diada de l’11 de setembre  133,00 € 

Cal Coll Productes de neteja i aigües 79,06 € 

Ferreteria Vilbar Base endoll 4,06 € 

Ramon Rafart Espectacle de màgia 330,40 € 

 
 
 
12.  Informes de presidència i de regidories.  
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica el ple del Consell Comarcal del passat 16 de setembre, on en el 
punt de precs i preguntes es va discutir amb molta polèmica la contractació de 
l’empresa immobiliària Multitransacción SL per fer el disseny del web al Centre 
Sanitari.  
 
Segon.- Explica el Ple de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès del 
passat 23 de setembre, on a l’ordre del dia hi figurava la designació dels càrrecs 
de vicepresident i dipositari, que es va acordar que fos la mateixa persona. Explica 
que va votar en contra aquest punt per considerar que es tracta d’una acumulació 
de càrrecs poc convenient i la vicepresidència podria haver estat atorgada al 
representant de l’Ajuntament de Solsona, ja que aquest disposa d’una xarxa de 
distribució pròpia interconnectada amb la de la Mancomunitat i que es va oferir per 
assumir aquest càrrec. En aquest mateix ple també es va acordar la periodicitat de 
les sessions plenàries que seran cada dos mesos, i el règim de retribucions del 
President, que és de 800 € nets mensuals. L’Alcalde explica el seu vot en contra 
en aquest punt també, per estar en desacord amb l’increment de salari del 
President, que suposarà un increment de cost per a la Mancomunitat respecte 
l’anterior presidència d’un 44% en el millor dels casos (dotze pagues i no cobrant 
quilometratge). També es van aprovar els comptes de l’exercici 2010 de l’entitat, 
amb unes pèrdues aproximades de 82.000 €. 
 
Tercer.- Tot seguit informa que el mateix dia 23 de setembre es va celebrar el Ple 
de la Junta General d’Accionistes de l’empresa Aigües del Cardener amb l’únic 
punt a l’ordre del dia del nomenament del nou Consell d’Administració. L’alcalde 
vota en contra en aquest punt perquè es proposa un consell d’administració 
compost per cinc membres, quan fa uns anys es van modificar els estatuts de 
l’empresa per tal que tots els municipis que formen part de la MAAS hi tinguessin 
representació.  
 



Quart.- Informa de la reunió que va tenir lloc el passat 22 de setembre amb 
l’Associació l’Arada. Es va tractar el tema del projecte del “Territori de Masies”, per 
al que manca finançament per import de 4.000 €. 
 
Cinquè.- Proposa que l’Ajuntament es faci càrrec de les depeses del dinar dels 
membres de l’ajuntament durant els actes organitzat a la Fira de l’Empelt. La resta 
de membres del consistori s’hi mostren d’acord.  
 
Sisè.- Mostra la resolució de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per la qual es concedeix 
la subvenció demanada per a l’adquisició d’un equip portàtil de so, un projector i 
una pantalla amb trípode, però només s’han concedit 1.162 € i el pressupost de tot 
l’equipament ascendeix a 3.340,85 €. S’acorda de comprar només l’equip de so 
portàtil i demanar la reducció del pressupost a l’IEI mantenint el total concedit. 
 
 
El regidor Guillem Nadal informa que en breu començarà el curs de cuina 
organitzat dins el marc del Pla Local de Joventut. També està previst realitzar el 
curs de sabons, que començarà el proper 27 d’octubre.  
 

 
13. Precs i preguntes. 
 

El regidor Joan Vendrell manifesta la seva disconformitat amb l’escrit publicat a la 
revista local “El Jou” en relació al ple extraordinari de 22 de juny, on es van acordar 
les delegacions específiques als regidors de la corporació. Manifesta que creu que 
el text de l’article hauria d’haver estat reproduït exactament igual al que consta a 
l’acta de l’ajuntament. L’Alcalde contesta que els articles que es publiquen a la 
revista “El Jou” són un resum dels acords més rellevants de les sessions plenàries 
de l’ajuntament i considera correcte el text publicat. 

 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-dos hores i cinc minuts 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 
 
 


