
ACTA DE 18 DE FEBRER  DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 02/2013 
Data: 18 de febrer de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:30 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 - 
 
José Antonio Romero Tomás, secretari interventor. 
 
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 inclosos en 
l’ordre del dia de la sessió: 

 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors . 
 

Seguidament el President demana al secretari que llegeixi l’acta de la sessió 
ordinària del dia 14 de gener de 2013, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents.  

 
 
2. Aprovació de les sol·licituds de subvenció al PU OSC 2013-2016, 

programa general i específic de la Diputació de Lle ida i de les 
memòries justificatives.  

 
Atès que mitjançant Decret 155/2012, de 20 de novembre, el Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya va aprovar les 
bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016, i es va obrir la convocatòria única per aquest període. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa la base 4.1 de l’Annex I del Decret 155/2012,l 
l’òrgan competent de l’ens local ha d’aprovar les sol·licituds, que s’han de fer i 
trametre pel seu secretari o secretària, a través dels mitjans telemàtics de l’extranet 
de les administracions catalanes, a l’adreça http://www.eacat.cat. 
 



Atès que d’acord amb el que disposen els annexos números 2, 3, 6 i 7 de l’Ordre 
155/2012, aquest Ajuntament pot sol·licitar subvenció dins les línies d’inversió, 
manteniment i conservació, programa d’inversions locals del Pla d’Acció Local de 
Lleida i Programa d’arrendaments i subministraments del Pla d’Acció Local de 
Lleida. 
 
Vista la proposta d’actuacions a incloure en les quatre línies de subvenció, així 
com els projectes i les memòries valorades. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a l’empara del que disposa el Decret 155/2012 les següents 
subvencions dins els respectius programes que inclou la convocatòria PUOSC 
2013-2016:- 
 
Línia d’inversions: 
 
Obra: Restauració de l’Ajuntament de Llobera 
Prioritat de l’actuació: 1 
Anualitat: 2014 
Pressupost: 39.026,00 € 
Subvenció:37.074,00 € 
 
Obra: Projecte d’arranjament i millora de camins al municipi de Llobera  
Prioritat de l’actuació: 2 
Anualitat: 2015 
Pressupost: 28.663,45 € 
Subvenció: 8.577,43 € 
 
Obra: Senyalització horitzontal de camins al municipi de Llobera 
Prioritat de l’actuació: 3 
Anualitat: 2015 
Pressupost: 37.023,58 € 
Subvenció: 35.172,40 € 
 
Obra: Instal·lació nova caldera d’estella al local social 
Prioritat de l’actuació: 4 
Anualitat: 2016 
Pressupost: 49.608,23 € 
Subvenció: 47.127,82 € 
 
Línia de manteniment i conservació 
 
Atès que la subvenció atribuïda a aquest Ajuntament pel Programa General de 
manteniment de la Generalitat de Catalunya per al període 2013-2016, ascendeix a 
66.707,98 €, distribuïts a parts iguals en les quatre anualitats, (16.677 €/anualitat) 
 
Segons les dades comptables la previsió total d’aquestes despeses per l’anualitat 
2013-2016 és de 88.000 €, desglossats ens els següents conceptes: 
 
Reparació i manteniment. Article 21 del pressupost: 18.000 € 
Manteniment específic:     70.000 € 
 



 
Programa d’inversions locals del Pla d’Acció Local de Lleida 
 
La subvenció atribuïda a aquest Ajuntament pel Programa d’inversions locals de la 
Diputació de Lleida per la període 2013-2016, ascendeix a 18.652,84 € 
 
Obra: Projecte d’arranjament i millora de camins al municipi de Llobera  
Prioritat de l’actuació: 5 
Anualitat: 2013 
Pressupost: 28.663,45 € 
Subvenció: 18.652,84 € 
 
Programa d’Arrendaments i Subministraments del Pla d’Acció Local de Lleida. 
 
Atès que la subvenció atribuïda a aquest Ajuntament pel Programa Específic 
d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida per al període 2013-
2016, ascendeix a 18.652,84 € distribuïts en diferents anualitats. 
 
Segons les dades comptables la previsió total d’aquestes despeses per l’anualitat 
2013-2016 és de 49.000 €, desglossats ens els següents conceptes: 
 
Subministrament d’energia elèctrica:    23.200 € 
Subministrament de combustibles i carburants:  24.000 € 
Arrendaments:         1.800 € 
 
SEGON.- Trametre les sol·licituds a través dels mitjans telemàtics de l’extranet de 
les administracions catalanes a l’adreça http://www.eacat.cat 
 
TERCER.- Aprovar els projectes i les memòries valorades confeccionades a 
l’objecte de fer efectives les sol·licituds de subvenció anteriors següents: 

 
 

-   Projecte de Restauració de l’Ajuntament de Llobera, redactat per l’arquitecte 
Ramon Padullés i Rosell amb un pressupost de 39.026,00 € 

 
- Projecte d’arranjament i millora de camins al municipi de Llobera (Solsonès), 

redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, amb un pressupost de 
28.663,45 € 

 
- Memòria valorada de senyalització horitzontal de camis al municipi de Llobera 

(Solsonès), redactada per l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, amb un 
pressupost de 37.023,58 € 

 
- Memòria valorada  per la instal·lació d’una nova caldera d’estella al local social 

redactada per Ecotermik S.L. amb un pressupost de 49.608,23 € 
 
QUART.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible per a fer 
efectius els precedents acords. 

 
 
3. Sol·licitud de col·laboració econòmica de l’Asso ciació Cultural de 

Llobera per la publicació de la revista El Jou. 
 



Vist l’escrit presentat per l’Associació Cultural de Llobera – secció El Jou, en el 
qual demana col·laboració econòmica de 400,00 € per fer front a les despeses 
ocasionades per les publicacions de la revista El Jou anualitat 2012.  

 
 A proposta de l’Alcalde, per unanimitat S’ACORDA:  
 

PRIMER.- Concedir un ajut econòmic de 400,00 € a l’Associació Cultural de 
Llobera – secció El Jou per a fer front a les despeses ocasionades per la 
publicació de la revista El Jou a l’anualitat del 2012.  

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Sra. Isabel Freixes i Viladrich, en 
representació de l’Associació Cultural de Llobera – secció El Jou.  

 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per fer 
efectius aquests acords. 

 
 
4. Sol·licitud de col·laboració econòmica per la XV III Festa dels Pubills.  
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Juli – Jesús Esteban Sanz actuant com a 
representant de la Festa dels Pubills de Llobera, presentada a aquest Ajuntament, 
amb registre d’entrada número 26 el dia 30 de gener de 2013, en la qual sol·licita 
un ajut econòmic per a fer front a les despeses de la XVIII Festa dels Pubills de 
Llobera. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 150 € al Sr. Juli - Jesús Esteban Sanz que actua com 
a representant de la Festa dels Pubills de Llobera per a fer front a les despeses de 
la XVIII Festa dels Pubills de Llobera. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Juli – Jesús Esteban Sanz. 
 
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. Sol·licitud de col·laboració econòmica de Solson ès Fires per a la 61a 

edició de la Fira de Sant Isidre.  
 
Vista la sol·licitud del Consell Comarcal del Solsonès (Solsonès Fires), presentada 
a aquest Ajuntament en data 7 de febrer de 2013 amb registre d’entrada número 
38, en la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses de la 61a 
edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 350 € al Consell Comarcal del Solsonès per a les 
despeses ocasionades per la 61a edició de la Fira de Sant Isidre. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
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.  



 
 
 
6. Moció de suport a la declaració de sobirania i d el dret a decidir del poble de 

Catalunya, aprovada al Parlament de Catalunya.  
 
En els darrers anys, una majoria de forces polítiques i socials del nostre país, han 
impulsat un procés de transformació de l’actual relació entre Catalunya i Espanya. 
Conscients de la necessitat d’ampliar el nostre autogovern i d’acabar amb l’espoli fiscal 
que patim, per poder afrontar de la millor manera possible els reptes del nostre futur. 
 
Malgrat aquesta voluntat majoritària, l’Estat Espanyol ha reiterat la seva nul·la voluntat 
de canvi. El procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Sentència del 
Tribunal Constitucional en contra de la voluntat de la ciutadania Catalana expressada 
en el referèndum de l’Estatut i els reiterats atacs a la nostra llengua, la nostra cultura i 
el nostre autogovern, comporten una negativa constant a la voluntat d’evolució 
democràtica del poble català. 
 
El poble de Catalunya ha expressat la voluntat de fer un pas endavant i superar 
l’actual situació de bloqueig que ens imposa l’Estat Espanyol. Les manifestacions del 
10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una nació, nosaltres decidim” i la del passat 11 
de setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” són expressions 
clares de la voluntat majoritària que tenim els catalans i catalanes per poder exercir el 
dret a decidir el nostre futur com a poble. 
 
En les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 25 de novembre de 
2012 la ciutadania del nostre país va expressar d’una manera clara i majoritària la 
seva voluntat d’exercici aquest dret a decidir. 
 
Interpretant aquesta voluntat, el Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 2013, 
en la primera sessió de la X legislatura ha aprovat una DECLARACIO DE SOBIRANIA 
I DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, amb el següent redactat: 
 
Proposta de Resolució d’aprovació de la Declaració de Sobirania i del dret a 
decidir del Poble de Catalunya: 
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 
identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, 
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme 
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i 
de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 
institucions d’autogovern. 
 



Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un 
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i 
promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha 
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un 
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo 
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un 
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 
Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i 
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició 
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució 
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les 
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les 
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una 
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual 
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 
de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de 
setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del 
rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de 
Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han 
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent: 
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del pob le de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: 
 



–  Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter 
de subjecte polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, 
amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la 
voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a 
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i 
el conjunt de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 
un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa 
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran 
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 
aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.” 
 
Pels motius anteriorment exposats, el Ple de la Corporació, per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar el nostre suporta la màxima institució nacional, el Parlament de 
Catalunya, per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que 
explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir 
per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una 
àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcedental ja que ningú, des de  
l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del 
dret a l’autodeterminació. 
 
SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tant aviat com ho consideri 
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català 



pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, 
que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. 
 
TERCER.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del 
poble català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans 
les raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al 
servei d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya i al 
President del Parlament Europeu. 
 
 
7. Aprovació expedient de suplement de crèdit 1-201 2.  
 
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de suplement de crèdit núm. 1/2012, en el 
qual consta l’informe favorable del secretari-interventor accidental. 
 
En l’exercici de les atribucions que confereixen al Ple les bases d’execució del vigent 
pressupost, es dóna compte d’aquest expedient de conformitat amb l’establert en 
l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre 
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda: 
 
PRIMER. Aprovar de forma inicial l’expedient de suplement de crèdit pressupostari 
número 1-2012. 
 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà 
definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en 
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les 

TERCER. Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 

8. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia  de data 15 de gener de 2013 , d’adhesió al Pla Agrupat de 
Formació Contínua de l’Associació de Municipis i la Diputació de Lleida.  
 
Decret d’alcaldia  de data 8 de febrer de 2013,  de requeriment al Sr. Florenci 
Vilaseca Montanya, per tal de que tregui dos puntals situats a la finca Xing que 
anteriorment formaven part d’una tanca de 26 metres que afectava la via pública.  

 
 
9.  Aprovació de diverses factures i ordenació de p agaments.   
 

Tot seguit s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament:  
 



BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  
Isidre Canal Cinca Coques festa de Nadal i Reis 72,00 € 

Coinsa Reparar fuga d’aigua 49,90 € 

Consell Comarcal del Solsonès Serveis Socials 2n semestre 2012 669,50 

ACM Quota associat 2013 152,00 € 

Cal Coll Aigües 29,90 € 

Coinsa Reparar bombes caldera local social 557,96 € 

Localret Quota associat 2013 100,00 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida rural 4t trimestre 2012 1.046,96 € 

 
 
10. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
a) S’informa de les gestions realitzades per contractar un crèdit pont pel 

finançament de les obres de construcció de la bàscula amb l’Institut Català de 
Finances. El Sr.Alcalde informa que l’ICF ha informat que aquest tipus 
d’actuació no entra dins els criteris de finançament de l’Institut i que, també, 
s’està pendent d’aportar documentació al Banc de Sabadell perquè s’estudiï 
l’operació. S’informa que es continuaran fent gestions durant tota aquesta 
setmana. 
 

b) El Sr. Alcalde informa que el dia 7 de febrer va haver ple de la Mancomunitat 
d’aigües i es va acordar demanar al PUOSC la nova captació a la Riobera 
Salada així com aprovar el projecte de nova línia Del Dipòsit de Sant Just a 
Freixinet per augments de consum a la zona sud del Solsonès; es tracta d’un 
projecte d’entre 200 i 300 mil euros i s’executarà amb fons propis de la 
mancomunitat i es preveu que s’amortitzi ràpid perquè s’estalviaran molts 
costos de bombament. 

 
c) El Sr. Alcalde informa, també, que en la mateixa sessió es va aprovar l’informe 

d’explotació de la Mancomunitat d’aigües. 
 

d) El Sr. Alcalde informa que l’ARADA proposa la realització de nous tallers per la 
gent gran i volen fer-ho a finals de març, tot i que el preu final no se sap 
encara; s’acorda comunicar-ho a la gent per veure si interessa i que 
s’estudiarà si es pot subvencionar una part des de l’Ajuntament si les 
disponibilitats ho permeten. 

 
e) El Sr. Alcalde informa que el dia 19 de febrer té una entrevista amb el Director 

General d’Administració Local a Lleida per parlar del tema de la bàscula i per 
veure si hi haurà una nova pròrroga. El Sr. Alcalde informa que del 
finançament previst sobraran diners de la subvenció per la compra dels 
terrenys, els quals proposarà destinar-los a la inversió de la bàscula, d’aquesta 
forma es podrà fer l’obra i arreglar la sortida de la bàscula amb un radi de gir 
superior. 

 
f) El Sr. Alcalde informa que el proper dijous mantindrà una entrevista amb el 

President de la Diputació de Lleida pel tema del camí de Montraveta del qual 



s’ha demanant un ajut directe de presidència que està pendent de resolució 
per part del President. 

 
g) El Sr. Alcalde informa que els responsable d’El Jou deixen de fer-ho durant 

una temporada i proposa que l’Ajuntament faci un reconeixement a la gent que 
ho han anant fent des de l’inici. S’acorda fer un reconeixement per part de 
l’Ajuntament pels anys de dedicació al Jou. 

 
h) El Sr. Alcalde informa que ha arribat per carta una petició d’entrevista del 

representant de la SGAE. 
 

i) El Sr. Alcalde informa que Hisenda ha comunicat la possibilitat de sol.licitar 
una revisió cadastral. Es considera que d’acord amb la política municipal de no 
revisar els impostos no procedeix avançar la revisió cadastral i, per tant, no es 
sol·licitarà. 

 
j) El Sr. Alcalde informa que s’han aprovat les bases pels ajuts de la Diputació 

relatives al pacte d’alcaldes i alcaldesses per fer estudis mediambientals. 
Informa l’Alcalde que si es decideix fer aquests estudis es tindria una 
subvenció d’uns 2.000 ó 3.000 euros per projecte. 

 
k) El Sr. Alcalde proposa que s’ajorni la celebració del proper ple ordinari i que 

aquest es celebri el proper dia 8 d’abril. La proposta del Sr. Alcalde s’accepta 
per la totalitat dels membres assistents al Ple. 

 
 
 
 

11. Precs i preguntes.  
 

En el torn de precs i preguntes el Regidors Joan Vendrell del Grup Municipal de 
CiU ofereix a l’Ajuntament la possibilitat de demanar alguna actuació que es pugui 
realitzar amb el personal del pla d’ocupació que organitza el Consell Comarcal del 
Solsonès ja que es compta amb mà d’obra i eines. 
 
El Sr. Alcalde li contesta que es pot parlar perquè es podria aprofitar per fer 
neteges al voltant dels locals socials. 
 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-una hores i trenta minuts, de la qual s’estén la present acta, que una 
vegada llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents. 
 
 
L’ALCALDE       EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
 
 
                             ELS REGIDORS ASSISTENTS 


