
ACTA D’11 DE MARÇ DE 2013 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA  

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 03/2013 
Data: 11 de març de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:30 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. Acord d’adquisició de terrenys per la instal·lac ió de la bàscula 

municipal.  
 

Vist l’expedient instruït per a l’adquisició directa a títol onerós del bé immoble: 
4.670 m2 a segregar de la finca registral núm. 304 situada a la subparcel.la b, 
parcel·la 72 del polígon 1 del Terme municipal de Llobera, inscrita al Registre de la 
Propietat de Solsona en el volum 440, llibre 7, amb una superfície total de 
1.596.209 m2 , propietat del Sr. Ramon Goma Brufau, en el qual l’ajuntament té 
prevista l’execució de l’actuació “adequació de terrenys per a la instal·lació d’una 
bàscula municipal” 
 
Vistos els informes favorables del secretari i l’interventor, així com l’informe emès 
per l’arquitecte municipal en el qual realitza la preceptiva taxació pericial, exposant 
les causes justificatives per a procedir a l’adquisició directa del bé.   
 
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforme al procediment establert als articles 30 
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals, i 
206.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  
 
No obstant, d’acord amb l’article 4.1 p) 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 



(en endavant TRLCSP), estan exclosos de l’aplicació de la citada Llei, els 
contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i d’altres negocis 
jurídics anàlegs sobre béns immobles, valors negociables i propietats incorporals, 
a no ser que recaiguin sobre programes d’ordinador i hagin de ser qualificats com 
contractes de subministrament o serveis, que tindran sempre el caràcter de 
contractes privats i es regiran per la legislació patrimonial. En aquests contractes 
no podran incloure’s prestacions que siguin pròpies dels contractes típics regulats 
a la Secció 1.ª del Capítol II del Títol Preliminar, si el valor estimat de les mateixes 
és superior al 50 per cent de l’import total del negoci o si no mantenen amb la 
prestació característica del contracte patrimonial relacions de vinculació i 
complementarietat als termes previstos a l’article 25 TRLCSP; en aquests dos 
supòsits, les prestacions hauran de ser objecte de contractació independent 
d’acord amb allò establert a aquesta llei. 
 
Afegint l’apartat 2 de l’article 4 TRLCSP què els contractes, negocis i relacions 
jurídiques enumerats a l’apartat anterior es regularan per les seves normes 
especials, aplicant-se els principis d’aquesta llei per resoldre els dubtes i llacunes 
que es poguessin presentar.  
 
Atès que consta a l’expedient l’informe favorable a l’adquisició directa a títol 
onerós del citat bé immoble, emès pel Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Consta acreditat en l’expedient que existeix dotació pressupostària suficient per 
atendre el pagament del preu del contracte. 
 
La competència per adoptar l’acord d’adquisició correspon a l’Alcalde o al Ple de la 
corporació en funció de què la valoració del bé superi o no el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, i en tot cas els 3.005.060,52 euros, de conformitat amb el 
que disposen els art. 52.2p) i 53.1q) del DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. Sense que sigui d’aplicació el que 
disposa l’art. 30.2 del D 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels 
ens locals, per aplicació del principi de jerarquia normativa. En el present cas, amb 
independència del regim competetencial,  l’adopció de l’acord es sotmet a la 
consideració del Ple de la Corporació. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat 
 
ACORDA: 
 
Primer.-  ADQUIRIR a títol de compravenda l’immoble següent : 5.000 m2 a 
segregar de la finca registral núm. 304 situada a la subparcel.la b, parcel·la 72 del 
polígon 1 del Terme municipal de Llobera, inscrita al Registre de la Propietat de 
Solsona en el volum 440, llibre 7, amb una superfície total de 1.596.209 m2 , 
propietat del Sr. Ramon Goma Brufau, en el qual l’ajuntament té prevista 
l’execució de l’actuació “adequació de terrenys per a la instal·lació d’una bàscula 
municipal”  
 
Segon.-  AUTORITZAR l’establiment de condició resolutòria a favor de la part 
venedora consistent en la obligació de l’Ajuntament de Llobera, com a part 
compradora de destinar els béns adquirits a l’execució de l’actuació d’adequació 
dels referits terrenys per a la instal·lació d’una bàscula municipal i/o equipaments 
municipals d’utilitat pública. 
 



Tercer.-  AUTORITZAR I DISPOSAR del crèdit de 7.000 euros, amb càrrec a la 
partida 600.00 45 del pressupost municipal vigent per atendre el pagament del 
preu de la compravenda acordada, i també del crèdit necessari, amb càrrec a la 
partida 227.99 37 per atendre el pagament de les despeses d’escriptura i 
inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
Quart.-  FACULTAR al Sr. Alcalde President en Josep Colell i Solé, perquè, en 
nom i representació de l’Ajuntament, procedeixi a la signatura de tots els 
documents públics i privats que calguin per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
Cinquè.-  NOTIFICAR aquest acord al Sr Ramon Goma Brufau, com a venedor, i 
requerir-lo alhora perquè comparegui davant del notari que se li designi per a 
l’atorgament de la corresponent escriptura de compravenda. 
 
Sisè.-  PROCEDIR a inscriure l’esmentat immoble en el Registre de la Propietat i 
en l’Inventari Municipal de Béns, un cop formalitzada la compravenda en 
escriptura pública. 

 
 
2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleid a per la redacció de 

l’Inventari de Referència d’Emissions (IRE) i el Pl a d’Acció i d’Energia 
Sostenible (PAES). 

 
Atès que la Diputació de Lleida ha publicat la convocatòria per a la concessió de 
subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del pacte 
d’alcaldes i alcaldesses. Anualitat 2013, en el BOP N.36 de 7 de març de 2013. 
 
Atès que aquest Ajuntament com a signatari del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, té la 
necessitat d’elaborar l’Inventari de Referència d’Emissions (IRE) del municipi i la 
redacció del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), del municipi. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès ha presentat una proposta metodològica 
i pressupost per import de 2.800 euros (IVA inclòs) 
 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
 
PRIMER.- Sol·licitar a l’empara de la convocatòria per a la concessió de subvencions 
als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del pacte d’alcaldes i 
alcaldesses. Anualitat 2013, en el BOP N.36 de 7 de març de 2013 un ajut a la 
Diputació de Lleida per un import de 1.400 euros corresponent al 50% del 
pressupost emès pel Consell Comarcal del Solsonès. 
 
SEGON.-  Encarregar al Consell Comarcal del Solsonès l’elaboració de l’Inventari de 
Referència d’Emissions (IRE) del municipi i la redacció del Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES), del municipi, amb un pressupost de 2.800 euros (IVA inclòs) 
 
TERCER.-  Facultar l’Alcalde President d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en 
dret sigui possible per a l’execució dels presents acords. 
 
 



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


