
 
ACTA DEL 3 DE FEBRER DE 2014  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 2/2014 
Data: 3 de febrer de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 21:00 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 – 
 
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 13 de gener de 2014, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdi t 1-2013. 
 

Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 1-2013, 
en el qual consta l’informe favorable de la secretaria-interventora. 

 
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 modificació de crèdit pressupostari 
número 1-2013. 

 
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. 
 

 
3. Modificació de l’ordenança reguladora de la taxa  per prestació de 

serveis de cementiri.  
 
Vista la proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per prestació de 
serveis de cementiri, consistent en la modificació de l’article 6, establint un nou termini 
de concessió de nínxols, que passen a ser de concessions a 30 anys. 
 
En compliment del que disposa l’article 17 de  Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat, els acords següents: 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació 
de l’Ordenança reguladora de la taxa per presentació de serveis de cementiri de 
l’Ajuntament de Llobera.  

 
El text de l’Ordenança consta a l’expedient. 

 
SEGON.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2014 i següents es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
Província els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament 
relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris, beneficis fiscals de concessió 
potestativa i altres elements tributaris. 

 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març i 178.1b) 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, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades 
estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies hàbils 
comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que considerin oportunes. 

 
En el cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.  

 
 
4. Donació de compte de l’informe de morositat del quart trimestre de 

l’any 2013. 
 

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 quart trimestre de l’exercici 2013, 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 quart trimestre de 
l’exercici 2013. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   

 
 
5. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Conse ll Comarcal del 

Solsonès per a la 62a edició de la Fira de Sant Isi dre.   
 
Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Solsonès per a sufragar 
part de les despeses derivades de l’organització de la 62a edició de la Fira de Sant 
Isidre.  
 
Atès que aquest ajut està previst nominativament al pressupost municipal 
d’enguany per import de 350,00 €.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 350,00  € al Consell Comarcal del Solsonès per a 
l’organització de la 62a edició de la Fira de Sant Isidre.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’entitat sol·licitant. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde President, en Josep Colell i Solé, o persona en qui 
delegui per a signar tots els documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
6. Moció en defensa dels drets de les persones amb discapacitats 

intel·lectuals.   
 
Atès que a Catalunya s’ha implantat fins ara un model d’integració social i laboral de 
les persones amb discapacitats intel·lectuals basat en el desenvolupament màxim 
possible de les seves capacitats o talents a través de centres creats per famílies i 
professionals del sector.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha finançat fins ara les places de les persones 
amb discapacitat en aquests centres, a través dels departaments d’Ensenyament, 
Treball i Benestar Social, per tal de garantir els seus drets a la integració social i 
laboral.  
 
Atès que les retallades i les demores del finançament públic de les esmentades 
places afecten des del 2010 els centres que donen servei a aquestes persones i fan 
perillar el seu manteniment i continuïtat.  
 
Atès que les persones amb discapacitats intel·lectuals estan abocades a l’aïllament 
social i a la marginalitat si els manquen els centres i els serveis de suport adequats.  



 
Atès que la manca de centres i serveis adequats pot provocar l’empitjorament de 
l’estat físic i mental d’aquestes persones. I en aquest cas, la majoria necessitaran 
tractaments i hospitalitzacions, l’import de les quals serà més elevat per a la 
societat que els serveis que reben fins ara.  
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.-  L’adhesió  del ple de l’Ajuntament a la defensa dels drets de les 
persones a discapacitats intel·lectuals.  
 
SEGON.- La sol·licitud del ple de l’Ajuntament al Parlament de Catalunya perquè 
blindi les partides pressupostàries que garanteixen la integració social i laboral 
d’aquestes persones i perquè recuperin la dotació aprovada en els pressupostos del 
2010. 
 
TERCER.- La notificació d’aquest acord a la Mesa del Parlament i als grups i els 
subgrups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya.  

 
 
7. Moció de suport a la campanya de recollida de si gnatures “Signa un vot 

per la independència”.   
 

Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma 
més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera 
expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana 
de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat 
inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-
ho democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes 
les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han fixat 
l’imprescindible full de ruta institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè 
el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i 
que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues 
possibles. 
 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC 
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la 
complementarietat de llurs objectius fundacionals. 
 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 
de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de 
petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i 
pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica d’aquesta 
demanda popular. 
 



A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als 
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 
En conseqüència, l’Ajuntament de Llobera,  reunit en sessió plenària, recollint la voluntat 
popular,  
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot 
per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. 
 
SEGON.- Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de 
signatures. 
  
TERCER.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 
campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. 
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 

 
 
8. Assumptes sobrevinguts.  
 

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

 
 

(1) Llicència d’obres a favor de la Sra. Concepció Vendrell Cases. 
 

Atès que en data 16 d’octubre de 2013 la Sra. Concepció Vendrell Cases sol·licita a 
l’Ajuntament de Llobera llicència d’obres per a tapar amb formigó un dipòsit d’aigua 
existent a la finca casa La Vila de Llobera, aportant un pressupost de l’empresa 
Construccions Francesc Cererols SL per un import de 4.919,42 € + IVA.  
 
Vist l’informe de caràcter favorable emès per l’arquitecte del Consell Comarcal 
Antoni Albalate i Bosquet en data 3 de febrer de 2014, el qual és adjuntat darrera la 
llicència.   
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER. Concedir llicència d’obres a favor de la Sra. Concepció Vendrell Cases 
per a tapar amb formigó un dipòsit d’aigua existent a la finca casa La Vila de 
Llobera, segons les característiques i descripció detallada en el pressupost del 
contractista i condicionada al compliment de totes les determinacions incloses a 
l’informe tècnic que s’adjunta. 
 
Atès que les obres a realitzar en el dipòsit existent són de caràcter estructural 
(construcció d’un pilar, jàssera i forjat col·laborant), caldrà que abans de l’inici de les 
obres, es presenti a l’Ajuntament de Llobera, l’assumeix de direcció d’obra d’un 
arquitecte tècnic o enginyer tècnic agrícola, que es faci responsable, tècnicament 
de la direcció de l’obra.  
 
No es poden realitzar més obres que les sol·licitades. 
 



Si fos necessari executar noves obres, no descrites, ni previstes inicialment, caldrà 
sol·licitar nova llicència d’obres que les empari. 
 
Finalment cal que l’execució de les obres es faci d’acord amb criteris de màxima 
seguretat i amb el compliment de totes les mesures de seguretat pel personal que 
durà a terme les obres. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Concepció Vendrell Cases.   
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots els documents necessaris per tal de 
fer efectius aquests acords.  

 
 

9. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 1/14, de 14 de gener de 2014 , d’inici del procediment de 
nomenament del càrrec de Jutge de Pau substitut del Jutjat de Pau de Llobera.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 2/14, de 28 de gener de 2014 , d’adhesió de l’Ajuntament d 
Llobera al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis 
i la Diputació de Lleida.  

 
 

10. 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  

Localret Quota 2014 100 € 

ACM Quota 2014 153 € 

Distribucions Feu Festa de reis 123,70 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida rural 4t trimestre de 2013 1.084 € 

Consell Comarcal del Solsonès Serveis Socials 2n semestre de 2013 721,47 € 

Estació de Servei Setelsis Gasolina 22,91 € 

 
 
11.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que els camins de Secanella a Montraveta i de Tupins, ja estan 
acabats.  
 
Segon.- Mostra i explica el contingut del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i proposa 
fer una trobada amb els/les veïns/nes per a la seva presentació i per donar 
compliment a la participació ciutadana que es preveu en el mateix.  
 
 



El regidor Guillem Nadal informa que el Sr. Josepn Maria Pujantell Caelles ha 
renunciat al càrrec de president de l’ADF per problemes personals i li ha cedit 
durant un any.  

 
 

12. Precs i preguntes. 
 

El regidor Joan Vendrell proposa instal·lar senyals lluminoses en indrets específics 
per reduir la perillositat en els dies de boira. Proposa traslladar la proposta a la 
Direcció General de Carreteres enviant un escrit per part de l’ajuntament. 
 
 

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


