
 
ACTA DE 2 D’ABRIL DE 2012  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 04/2012 
Data: 2 d’abril de 2012    
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 - 
Rossend Davins Pujols – Regidor grup municipal CIU -  
Joan Vendrell Segués – 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 5 de març de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents.  

 
 
2. Donació de compte de la relació de factures envi ades al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques.  
 
Atès que el RD-Llei 4/2012, de 24 de febrer, estableix per a totes les corporacions 
municipals l’obligació de comunicar al Ministeri d’Hisenda i AAPP, la relació de 
factures pendents de pagament incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic, anteriors a l’1 de gener de 2012, com a data límit el 
dia 15 de març de 2012. 
 
Atès que l’Alcaldia dona compte al Ple i explica de la relació de factures trameses 
mitjançant l’aplicatiu del Ministeri d’Hisenda.  
 
Per tot l’exposa’t, el Ple acorda: 
 



PRIMER.- Donar-se per assabentats de la relació de factures que s’han tramès al 
Ministeri d’Hisenda i AAPP pendents de pagament, incloses en l’àmbit d’aplicació 
de la Llei de contractes del sector públic, i anteriors a l’1 de gener de 2012. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde perquè signi els documents necessaris per tal de fer 
efectius aquests acords. 

 
 
3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’Ajust regulat a l RD 7/2012, de 9 de 

març, pel qual es crea el Fons per al finançament d el pagament a 
proveïdors. 

 
Vist el Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
finançament dels pagaments a proveïdors, el qual estableix la obligació de 
pagament de les factures pendents amb data anterior a 1 de gener de 2012 
derivades d’actuacions subjectes a la Llei 30/2007,de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic.  
 
Atès que la relació de factures enviades al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques relacionades al punt anterior d’aquest ple podran ser pagades durant els 
mesos de maig i juny de 2012, d’acord amb les previsions pressupostàries del 
Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte que les 
factures pendents estan vinculades directament amb subvencions d’actuacions 
executades i justificades en exercicis anteriors i que els corresponents 
departaments han d’abonar els imports a l’Ajuntament de Llobera per aquest 
concepte.  

 
Per tot l’exposat, es dóna compte al Ple de la corporació de la consideració de la 
innecessarietat de l’aprovació d’un Pla d’Ajust i posterior concertació d’operació de 
crèdit a llarg termini per fer front als pagaments pendents.  

 
 
4. Aprovació dels estatuts de l’Associació de Munic ipis per la 

Independència i ratificació de l’adhesió. 
 
Atès que en sessió plenària de data  de novembre de 2011 es va acordar 
manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Llobera en format part de l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
 
Atès que, previs els tràmits legals pertinents, s’ha creat l’esmentada associació 
amb els  corresponents estatuts reguladors, que han de ser aprovats pels 
respectius plens municipals dels municipis que en formen part.  

 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Ratificar l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera a l’Associació de Municipis 
per la Independència constituïda a Vic en data de desembre de  2011. 
 
SEGON.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.  
 
TERCER.- Designar l’Alcalde com a representant de l’Ajuntament de Llobera a 
l’Associació. 
 



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

 
5. Sol·licitud d’ajut directe a la Diputació de Lle ida per l’obra de Millora 

de base i rodadura del camí municipal de Secanella a Santa Maria de 
Montraveta. 
 
Atès que l’Agència de Residus de Catalunya ha atorgat a aquest ajuntament un 
ajut de 4.655,28 € per a executar l’obra de millora de base i rodadura del camí 
municipal de Secanella a Santa Maria de Montraveta, que té un pressupost 
d’execució de 15.426,25 €.  
 
Atès que l’Ajuntament de Llobera no disposa del finançament necessari per aportar 
la quantitat no finançada per l’Agencia de Residus. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut directe de 10.000 € a la Diputació de Lleida per a dur a 
terme d’obra de Millora de base i rodadura del camí municipal de Secanella a 
Santa Maria de Montraveta. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 
6. Sol·licitud de llicència d’activitat equina de J oan Vendrell Segués. 
 

(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta al regidor Joan Vendrell 
Segués, aquest abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions d’aquest 
punt) 

 
Vista la sol·licitud presentada al registre general d’aquest ajuntament en data 15 
de març de 2012 pel Sr. Joan Vendrell Segués, en la qual demana llicència 
d’activitat per a la tinença d’un poni a la finca Vilaseca, del TM de Llobera.  
 
Atès que aquesta capacitat no es troba regulada a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 
9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat que en endavant, el Sr. Joan Vendrell Segués 
tindrà un poni a la finca Vilaseca del TM de Llobera.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Joan Vendrell Segués.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  

 
 
7. Sol·licitud de col·laboració econòmica al Consel l Comarcal del 

Solsonès per la Festa Major de Llobera – Peracamps 2012. 
 



Atès l’edicte publicat al BOP núm. 38 de 17 de març de 2012, de convocatòria de 
subvencions del Consell Comarcal del Solsonès, per a activitats culturals i socials 
de la comarca del Solsonès. 
 
Atès que la Festa Major del municipi de Llobera (Peracamps 2012) és una activitat 
cultural i social important pel municipi i per la comarca i aquesta activitat pot ser 
objecte de ser subvencionada per l’esmentada convocatòria. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal del Solsonès, d’acord amb 
l’anunci de la convocatòria de concessió de subvencions publicat al BOP núm. 38 
de 17 de març de 2012, per a finançar part de les despeses derivades de la Festa 
Major de Llobera – Peracamps 2012, per un import de 200 €. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
8. Sol·licitud de col·laboració econòmica al Consel l Comarcal del 

Solsonès per a la Fira de l’Empelt 2012. 
 

Atès l’edicte publicat al BOP núm. 38 de 17 de març de 2012, de convocatòria de 
subvencions del Consell Comarcal del Solsonès, per a activitats culturals i socials 
de la comarca del Solsonès. 
 
Atès que la Fira de l’Empelt de Llobera impulsa activitats de caire social i cultural 
d’interès tant pel municipi com per la comarca i aquesta activitat pot ser objecte de 
ser subvencionada per l’esmentada convocatòria. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal del Solsonès, d’acord amb 
l’anunci de la convocatòria de concessió de subvencions publicat al BOP núm. 38 
de 17 de març de 2012, per a finançar part de les despeses derivades de la Fira de 
l’Empelt de Llobera de l’any 2012, per un import de 250 €. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
9. Sol·licitud de col·laboració econòmica per la Fe sta dels Caçadors.  
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Guillem Nadal Villanueva actuant com a 
representant de la Societat de Caçadors de Llobera, presentada a aquest 
Ajuntament, amb registre d’entrada número 77 el dia 5 de març de 2012, en la qual 
sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses de la Festa de Final de 
temporada de caça 2011-2012. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 100 € al Sr. Guillem Nadal Villanueva que actua com 
a representant de la Societat de Caçadors de Llobera per a fer front a les despeses 
de la Festa de Final de temporada de caça 2011-2012. 



 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Guillem Nadal Villanueva en representació 
de la Societat de Caçadors 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.  

 
 
10. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Sol del Solsonès. 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Enric Serra Mayà, actuant com a President 
del Sol del Solsonès, presentada a aquest ajuntament amb registre d’entrada 
número 92 de data 16 de març de 2012, en la qual sol·licita un ajut econòmic per a 
la realització del butlletí. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 100,00 € al Sr. Enric Serra Mayà que actua 
com a President del Sol del Solsonès per dur a terme el butlletí. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Enric Serra Mayà en representació del Sol 
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.  
 

 
11. Assumptes sobrevinguts. 
 

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

 
 

(1) Llicència d’obres i activitats a favor de M. Rosa P ujols Comaposada 
per a l’ampliació d’explotació porcina d’engreix ex istent a la finca 
Coletas, dins el TM de Llobera.  

 
(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta al regidor Rossend 
Davins Pujols,, aquest abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions 
d’aquest punt).  

 
Atès que en data 6 de març de 2012 la Sra. Rosa M. Pujols Comaposada ha 
presentat al registre general de l’Ajuntament de Llobera una instància sol·licitant 
llicència d’obres per a executar les incloses en el Projecte d’obra i activitat 
d’ampliació d’explotació porcina ‘engreix existent a la finca Coletas, dins el TM de 
Llobera (Solsonès), amb registre d’entrada núm. 79; uns instància sol·licitant 
permís ambiental per a l’activitat d’engreix porcí, amb registre d’entrada núm. 80; i 
una instància sol·licitant l’expedició d’informe urbanístic que acrediti la 
compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic i la disponibilitat i 
suficiència dels serveis públics que exigeixi l’activitat, amb registre d’entrada núm. 
81. 
 
Atès que amb les instàncies presentades s’adjunta Projecte d’obra i activitat 
d’ampliació d’explotació porcina d’engreix existent a la finca Coletas, dins el TM de 



Llobera (Solsonès), redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, 
l’assumeix de la direcció facultativa de les obres del projecte esmentat pel mateix 
tècnic redacto del projecte i el document de designació de la persona que assumirà 
la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte, també pel mateix tècnic 
redactor del projecte.  
 
Atès que el tècnic del Consell Comarcal del Solsonès Antoni Albalate i Bosquet ha 
emès en data 2 d’abril del 2012 l’informe de compatibilitat del projecte amb el 
planejament urbanístic, l’informe tècnic sobre la sol·licitud de llicència d’obres i 
l’informe d’aspectes ambientals de competència municipal, tots ells de caràcter 
favorable i els quals s’adjunten a la concessió d’aquestes llicències. 
 
Atès que l’activitat projectada està, classificada a l’Annex III codi 11.1.b.ii “Places 
de porcs d’engreix (de més de 20 kg.) amb una capacitat de fins a 2.000 i superior 
a 10 caps de bestiar” i per tant, sotmesa al règim de comunicació ambiental.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir llicència d’obres a la Sra. Rosa M. Pujols Comaposada per a la 
remodelació interior d’una nau existent de l’explotacio que contenia vedells 
(actualment en desús) per tal d’encabir-hi 537 places de porcs d’engreix, segons el 
contingut del Projecte d’obra i activitat d’ampliació d’explotació porcina d’engreix 
existent a la finca Coletas,dins el TM de Llobera (Solsonès) redactat per l’enginyer 
agrònom Joan Garriga i Torres, amb el benentès que no es poden realitzar més 
obres que les sol·licitades, que si fos necessari executar noves obres, no descrites, 
ni previstes inicialment, caldrà sol·licitar nova llicència d’obres que les empari i que 
cal que l’execució de l’obra es faci amb criteris de màxima seguretat i amb el 
compliment de totes les mesures de seguretat pel personal que durà a terme les 
obres i que s’han de complir totes les determinacions incloses en els informes 
tècnics que s’adjunten.  
 
Aquesta llicència d’obres es concedeix amb les següents condicions: 
 
1. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

desfer les obres.  
2. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat.  
3. La conducció de les aigües pluvials s’haurà de fer a desguassos adequats i les 

residuals es portaran a la xarxa general de clavegueres. 
4. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el 

projecte, el tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els 
plànols i la documentació que composen el projecte presentat 

5. si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, 
abans o després d’haver-la començat, es retirés de la direcció una renúncia 
expressa, es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el mateix 
termini, haurà de fer-ho el promotor, manifestant i aportant un nou assumeix de 
direcció del tècnic director de les obres.  

6. les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que 
qualsevol modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a 
que aquest resolgui. 

7. la concessió de a present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar les 
disposicions que li siguin d’aplicació, contingues en la Llei 38/1999 d’Ordenació 
de l’Edificació (LOE). 

8. en cas que l’execució de les obres que s’autoritzen comportin la instal·lació 
d’una grua, se us fa saber que caldrà demanar autorització específica per 



aquesta instal·lació i acreditar amb la sol·licitud que es disposa de la preceptiva 
assegurança de danys. 

9. Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb dipòsits 
de materials i altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol·licitar de 
l’Ajuntament l’ocupació de la via pública.  

 
NOTA DE LA LLICÈNCIA: Aquesta llicència s’entendrà caducada sense valor i 
efecte, quan l’obra no es comenci en el termini d’un any, o de dos anys pel seu 
acabament, a partir de la data de la seva notificació de llicència, podent el 
promotor sol·licitar una pròrroga que s’entendrà concedida “ope legis”, per la meitat 
del termini de què es tracti, sempre que aquestes es sol·licitin abans del termini 
previst pel començament i acabament de les obres respectivament qui en aquest 
darrer cas sempre que s’hagi cobert d’aigües, tota vegada quedarà subjecte al 
pagament de l’import que resultés de l’aplicació de les Normes de càlcul per 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sobre la resta de l’edificació 
pendent d’execució.  
 
SEGON.- Acceptar la comunicació ambiental per l’activitat d’explotació porcina   
d’engreix per una capacitat de 1.685 places, conformitat amb la L de 4 de 
desembre, de prevenció i control de les activitats, modificada per la Llei 20/2009 
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 
 
Aquesta acceptació queda condicionada a les determinacions incloses a l’informe 
tècnic i que s’adjunta i per tant, abans de l’inici de l’activitat, caldrà presentar a 
l’Ajuntament de Llobera, la següent documentació: 
 
1.- El nou Pla de gestió de les dejeccions ramaderes (inclòs en el projecte 
presentat) que inclogui l’ampliació de places de porcs d’engreix intensius, fins a les 
1.685 previstes en el projecte, caldrà que estigui autoritzat i validat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  
 
2.- Certificació tècnica acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions 
als requeriments legals exigibles. S’ha de referir com a mínim a que les 
instal·lacions i l’activitat s’ajusten al projecte i que s’han efectuat tots els 
mesuraments anàlisis i comprovacions necessàries per verificar el compliment de 
les normes i prescripcions tècniques de compliment obligatori.  
 
3.- Ampliació de la cobertura de l’assegurança agro-ramadera per a la gestió de 
cadàvers animals (MERCS) amb gestor autoritzat, fins al total de noves places 
previstes (1.685 places de porcs d’engreix intensius).  
 
Les condicions referides al projecte tècnic i mesures correctores considerades als 
informes dels Serveis tècnics Municipals.  
 
Revisió de l’autorització de l’activitat: 
 
Es revisarà l’autorització quan es produeixin canvis substancials que obliguin a la 
tramitació d’una nova autorització o que sigui necessària la revisió anticipada 
davant l’Administració municipal.           
 
TERCER.- Fer tramesa a la interessada de l’informe de compatibilitat urbanística 
emès pel tècnic del Consell Comarcal Antoni Albalate i Bosquet.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquests acords.  



 
 

(2) Llicència d’obres a favor de Josep Colell Solé per a la 
reconstrucció d’un cobert per a llenya a la finca S ole d’Esposada, al 
TM de Llobera. 

 
(Abans d’iniciar aquest punt, atès que és un assumpte que afecta l’Alcalde, aquest 
abandona la sala per tal de no incidir en la presa de decisions d’aquest punt).  

 
Vista la petició feta pel Sr. Josep Colell Solé en data 19 de març de 2012, en la 
qual sol·licita llicència d’obres per a la reconstrucció d’un cobert per a llenya a la 
finca Solé d‘Esposa, del TM de Llobera, adjuntant projecte tècnic redactat per 
l’enginyer agrònom Joan Garriga i Torres, col·legiat número 443 CAT del Col·legi 
Oficial d’Enginyers de Catalunya.  

 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, Antoni 
Albalate i Bosquet en data 2 d’abril de 2012, el qual resta adjunt darrera d’aquesta 
llicència. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 

 
PRIMER. Concedir llicència d’obres al Sr. Josep Colell Solé per a la reconstrucció 
d’un cobert existent en estat ruïnós, per a guardar llenya d’ús per a combustible 
de calefacció dels edificis de la finca agropecuària anomenada Solé d’Esposada a 
Llobera, d’acord amb el projecte redactat per l’enginyer agrònom Joan Garriga i 
Torres.  

 
D’acord amb la normativa del Pla territorial parcial de les comarques centrals, 
l’acabat de la teulada s’ha de mantenir amb teula àrab ceràmica natural de color 
terra.  

 
SEGON.- Aquesta llicència es concedeix amb les següents condicions: 

 
1. Que no es realitzaran més obres que les sol·licitades.  
2. L’execució de les obres s’ha de fer d’acord amb els criteris de màxima 

seguretat pel personal que les durà a terme.  
3. En cas d’infracció no es podrà reclamar cap perjudici si s’ordena enderrocar o 

desfer les obres.  
4. Aquest permís s’atorga sens perjudici a tercers i salvant el dret de propietat. 
5. La conducció de les aigües pluvials s’haurà de fer a desguassos adequats i les 

residuals es portaran a la xarxa general de clavegueres. 
6. Serà responsable dels accidents que es puguin produir per defectes en el 

projecte, el tècnic projectista de l’obra, que autoritza amb la seva firma, els 
plànols i la documentació que composen el projecte presentat. 

7. Si el director de l’obra, o el director d’execució, conjuntament o per separat, 
abans o desprès d’haver-la començat, es retirés de la direcció mitjançant una 
renúncia expressa, es comunicarà a l’alcaldia en el termini de 24 hores. En el 
mateix termini, haurà de fer-ho el promotor, manifestant i aportant un nou 
assumeix de direcció del tècnic director de les obres. 

8. Les obres hauran de realitzar-se segons el projecte presentat, advertint que 
qualsevol modificació essencial haurà de ser comunicada a l’Ajuntament per a 
que aquest resolgui. 

9. La concessió de la present llicència comporta l’obligatorietat de complimentar 
les disposicions que li siguin d’aplicació, contingudes en la Llei 38/1999 
d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 



10.  En cas que l’execució de les obres que s’autoritzen comportin la instal·lació 
d’una grua, se us fa saber que caldrà demanar autorització específica per 
aquesta instal·lació i acreditar amb la sol·licitud que es disposa de la 
preceptiva assegurança de danys. 

11. Durant el transcurs de les obres no es podrà obstruir la via pública amb 
dipòsits de materials i altres efectes, i si per necessitat així fos, caldrà sol·licitar 
de l’Ajuntament l’ocupació de la via pública. 

 
NOTA DE LA LLICÈNCIA: 
 
Aquesta llicència s’entendrà caducada sense valor i efecte, quan l’obra no es 
comenci en el termini d’un any, o de dos anys pel seu acabament, a partir de la 
data de la seva notificació de llicència, podent el promotor sol·licitar una pròrroga 
que s’entendrà concedida “ope legis”, per la meitat del termini de què es tracti, 
sempre que aquestes sol·licitin abans del termini previst pel començament i 
acabament de les obres respectivament i en aquest darrer cas sempre que s’hagi 
cobert d’aigües. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’ interessat.  
 
QUART.- Facultar al tinent d’Alcalde per a signar tots els documents necessaris 
per a signar tots els documents necessaris per a fer efectius aquests acords.  

 
 
12. Donació de compte de decrets d’Alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels decrets: 
 
Decret d’alcaldia  de data 27 de març de 2012,  d’adhesió al Pla d’Assistència 
Financera Local de la Diputació de Lleida.  
 
Decret d’alcaldia  de data 28 de març de 2012,  d’aprovació de la factura núm. 
0050A000950, de data 11 de gener de 2012, d’IPSIC SL per import de 2.040 € en 
concepte de compra d’un projector, equip de so portàtil i pantalla de projecció amb 
trípode.   

 
 
13. 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  

Gimnàs Solsona Classes gimnàs mes de març 243,00 € 

Distribucions Feu Sopar de  Reis 74,28 € 

Can Solvi Sopar de Reis 72,76 € 

Coinsa Material per reparacions i manteniment 19,39 € 

 
 

14. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 



Primer.- Explica que des de l’Ajuntament de Llobera es va enviar una nota al 
President Artur Mas per la mort del seu pare. Mostra la resposta d’agraïment 
rebuda.  
 
Segon.- L’equip de futbol sala de Cambrils han demanat la pista poliesportiva per 
entrenar els divendres al vespre fins al mes de juny. S’acorda parlar-ne amb ells.  
 
Tercer.- Informa que el proper 10 d’abril a les 19:30h a la sala d’actes del Palau 
Firal de Manresa es fa la presentació de les lleis òmnibus.  
 
Quart.- Explica que el Consell Comarcal ha demanat autorització de la disponibilitat 
dels terrenys del municipi inclosos en el projecte de senyalització per al qual 
sol·liciten un ajut del FEDER. Es va contestar per escrit dient que aquest 
ajuntament no és titular de cap terreny i per tant no és competent per atorgar cap 
autorització en aquest sentit. 
 
Cinquè.- El passat dimecres dia 28 de març es va fer la selecció de la directora de 
la ZER la Sra. M. Josep Palau i la de l’escola de Llobera, la Sra. Marta Barrera. 
 
Sisè.- En relació al viatge cultural d’enguany ha parlat amb les persones 
organitzadores de les caramelles i estan d’acord en fer-ho conjuntament.  
 
Setè.- Mostra un escrit que l’Ajuntament de Guissona ha preparat per enviar a la 
Direcció General de Carreteres relativa al tram LV3113... 

 
 
15. Precs i preguntes.  
 

No n’hi ha.  
 

 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les nou i quinze minuts del vespre, 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 
 


