
 
ACTA DEL 7 D’ABRIL DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 4/2014 
Data: 7 d’abril de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:45 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 10 de març de 2014, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Sol·licitud d’ajut a l’Institut d’Estudis Ilerde ncs dins la convocatòria 

d’ajuts per al Catàleg de Programació de l’oferta c ultural.  
 

Vista la convocatòria i les bases reguladores de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la 
concessió d’ajuts a atorgar per al catàleg de programació de l’oferta cultural 2014, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 53, de 18 de març de 
2014. 
 
Atès que a la Festa Major de Llobera es contracta una actuació musical que és 
susceptible de ser finançada mitjançant l’esmentada convocatòria.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 500 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la 
contractació del músic de la Festa Major 2014 de Llobera. 
 



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

 
 
3. Sol·licitud d’ajut a l’Institut d’Estudis Ilerde ncs per equipaments 

culturals (béns immobles).   
 
Vista la convocatòria i les bases reguladores de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la 
concessió d’ajuts a atorgar per a equipaments culturals (béns immobles) 2014, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 53, de 18 de març de 2014. 
 
Vist el “Projecte bàsic i executiu de subdivisió de la sala polivalent i porta d’accés a 
l’escenari” redactat per l’arquitecte Ramón Padullés i Rossell, aprovat pel ple de 
l’ajuntament de Llobera del dia 8 d’abril de 2013, el qual té un pressupost d’execució 
per contracta de 14.217 €. 
 
Atès que l’execució del projecte referit pot ser finançada per la convocatòria esmentada.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 12.795,30 € corresponent 
al 90% del cost de l’actuació, d’acord amb la subvenció esmentada a la part dispositiva 
d’aquest acord. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
4. Sol·licitud d’ajut al Consell Comarcal del Solso nès per la Festa Major 

de Llobera – Peracamps 2014.   
 

Vist l’anunci d’aprovació de bases reguladores i la convocatòria de subvencions i 
del Consell Comarcal del Solsonès per a activitats culturals i socials de la comarca 
del Solsonès, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 57, de 24 
de març de 2014. 
 
Atès que la Festa Major de Llobera – Peracamps és una actuació subvencionable 
pels esmentats ajuts.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 250 € al Consell Comarcal del Solsonès per al 
finançament de part de les despeses d’organització de la Festa Major de Llobera – 
Peracamps 2014. 
 
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 d’ajut al Consell Comarcal del Solso nès per la XI Edició de la 

Fira de l’Empelt.     
 

Vist l’anunci d’aprovació de bases reguladores i la convocatòria de subvencions i 
del Consell Comarcal del Solsonès per a activitats culturals i socials de la comarca 



del Solsonès, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 57, de 24 
de març de 2014. 
 
Atès que la Fira de l’Empelt del municipi de Llobera és una actuació subvencionable 
pels esmentats ajuts.  

 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 250 € al Consell Comarcal del Solsonès per al 
finançament de part de les despeses d’organització de la XI Fira de l’Empelt de 
Llobera 2014. 
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 

 
6. Sol·licitud de col·laboració econòmica er al XIX  Festa dels Pubills.  
 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Juli Jesús Esteban Sanz com a representant 
de la Festa dels Pubills de Llobera, en la qual demana un ajut econòmic per fer front 
a les despeses d’organització de la festa.  
 
Atès que està previst al pressupost vigent d’aquest ajuntament. 
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut econòmic per import de 150 € a la Festa dels Pubills de 
Llobera d’enguany per les despeses d’organització de la festa.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Juli Jesús Esteban Sanz en representació del 
personal organitzador de la festa.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
7. Sol·licitud de col·laboració econòmica d’Òmnium Cultural del 

Solsonès.  
 

Vista la sol·licitud de col·laboració econòmica presentada pel Sr. Ramon Segués 
Coromines com a representant d’Òmnium Cultural del Solsonès, per a 
l’organització dels Premis Drac de literatura 2014. 
 
Atès que està previst al pressupost vigent d’aquest ajuntament l’ajut sol·licitat.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Concedir un ajut econòmic de 60 € a Òmnium Cultural del Solsonès de 
per a finançar part de les despeses d’organització dels Premis Drac de literatura 
2014. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Segués Coromines en representació 
d’Òmnium Cultural del Solsonès.  
 



TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
8. Assumptes sobrevinguts.  
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat.  
 
 
(1) Sol·licitud de llicència ambiental de la Sra. M ontserrat Solé Sort per 

a exercir l’activitat de turisme rural. 
 

Vista la sol·licitud presentada en aquest ajuntament per la Sra. Montserrat Solé 
Sort, per la qual es comunica a l’ajuntament que es vol dur a terme l’activitat de 
turisme rural a la casa de l’antic forn de l’Hostal Nou, en la modalitat d’allotjament 
rural, casa de poble independent; i alhora es demana que es procedeixi a tramitar 
davant l’Oficina de Gestió Empresarial la declaració responsable d’establiment de 
turisme rural per tal que l’allotjament quedi inscrit al Registre de turisme de 
Catalunya.  
 
Atès que s’ha donat compliment a la tramesa a l’Oficina de  Gestió Empresarial de 
la declaració responsable de l’establiment 
 
Vist l’informe tècnic de caràcter favorable emès pel tècnic del Consell Comarcal del 
Solsonès Antoni Albalate Bosquet en data 7 d’abril de 2014, el qual és adjuntat 
darrera de la llicència. 
 
Atès que l’activitat objecte d’aquest acord està classificada a l’Annex III (codi 12.56 
Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats) de 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, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acceptar la comunicació ambiental presentada per la Sra. Montserrat 
Solé Sort per a exercir l’activitat d’allotjament rural a la casa de l’antic forn de 
l’Hostal Nou, anomenat “Ca l’Avi Forner II” a la zona del nucli urbà de l’Hostal Nou, 
condicionada a totes les determinacions que s’inclouen a l’informe tècnic que 
s’adjunta.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Montserrat Solé Sort.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   
 
 
(2) Adhesió com a soci de l’Ajuntament de Llobera a  l’Associació Fènix 

d’ajuda i suport contra el càncer.  
 
Atès que l’Associació Fènix ha fet arribar a aquest ajuntament informació sobre les 
funcions que realitza en l’ajuda i suport contra el càncer amb les persones 
afectades per aquesta malaltia i els seus familiars.  
 



Atès que l’Ajuntament de Llobera considera important la tasca que realitza 
l’esmentada associació i per això mostra la seva voluntat de col·laborar 
econòmicament fent-se soci de l’entitat.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Col·laborar econòmicament amb l’Associació Fènix formalitzant l’adhesió 
com a soci de l’Ajuntament de Llobera, amb una quota anual fixa de 60 €. 
 
SEGON.- Procedir a les modificacions de crèdit que siguin necessàries per a dotar 
de consignació la partida pressupostària corresponent en el pressupost vigent 
d’aquest ajuntament, atès que no està previst l‘ajut per a l’exercici 2014. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’Associació Fènix.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui 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. 07/14, de 20 de març de 2014 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.    
 
Decret d’alcaldia Núm. 08/14, de 25 de març de 2014 , de sol·licitud d’un ajut al 
Consell Català de l’Esport per un import de 4.425,40 € per tal de finançar part del 
cost dels treballs de reforma i substitució de la instal·lació tècnica d’aigua calenta 
sanitària que dóna servei als vestidors de la pista poliesportiva.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 09/14, de 27 de març de 2014 , d’aprovació de la liquidació 
del Pressupost General de 2013.   
 
Decret d’alcaldia Núm. 10/14, de 27 de març de 2014 , d’aprovació del pla 
pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Llobera i de remissió al Ministeri 
d’Hisendes i Administracions Públiques. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 11/14, de 31 de març 2014,  de sol·licitud de subvenció a 
l’Institut Català de les Dones per a finançar part de la despesa realitzada per 
diverses activitats promogudes per l’ajuntament durant l’exercici 2014. 
 
 

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  

Pedro B. Ortiz Barquero Poder per plets 28,24 € 

Fornell Consultors Quota mensual comptes 248,05 € 

Esther Garrido Hernández Quilometratge 1r-T 2014 76,00 € 

Rosa Montañà Mitjana Classes de gimnàstica mes de març 272,25 € 

 



 
11.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Mostra els clauers que s’han enviat amb el logotip de Llobera, per si és 
d’interès per a l’ajuntament comprar-ne. Tots els regidors no ho creuen oportú en 
aquest moment.  
 
Segon.- Informa que avui ha sortit la convocatòria de subvencions de la Diputació 
de Lleida per a activitats firals. S’acorda demanar un ajut per la Fira de l’Empelt 
d’enguany, com es ve fent en els últims anys.  
 
Tercer.- Recorda que el primer dilluns del mes de maig és festa local i per tant, el 
proper ple ordinari serà el dilluns 12 de maig. 
 
Quart.- En relació a la cobertura de la propera absència temporal per incapacitat de 
l’administrativa de l’ajuntament, explica que la contractació es farà per màxima 
urgència. 
 
Tots els membres del consistori volen fer constar que desitgen a la Sara que tot 
vagi el millor possible i tingui una bona i ràpida recuperació. 
 
 

12. Precs i preguntes. 
 
El regidor Joan Vendrell intervé i explica el projecte de senyalització turística que 
està executant el Consell Comarcal del Solsonès, el qual contempla la senyalització 
de deu elements del municipi de Llobera, amb la col·locació de quatre plafons 
informatius. En relació al Dolmen de la Vila, comenta que no és possible 
senyalitzar-lo amb aquest nom, atès que al Nomenclàtor oficial de la toponímia de 
Catalunya consta amb el nom de “Dolmen de Llanera”. No obstant, a l’anterior 
nomenclàtor, elaborat l’any 2003, es senyalitzava com a “Dolmen de la Vila”, i així 
consta també en el plànol corresponent al municipi de Llobera del nomenclàtor 
vigent.  
 
Proposa fer un escrit des de l’ajuntament adreçat a l’Institut d’Estudis Catalans 
sol·licitant el canvi de la denominació del Dolmen, adaptant-lo al què anteriorment 
constava, esmenant la contradicció que hi ha a l’actual nomenclàtor, i fent constar el 
nom del paratge on s’ubica, tal com es coneixen la majoria de construccions de 
valor històric d’aquest caire, a Catalunya.  
 
La resta de membres del consistori es mostren d’acord amb la proposta presentada.  

 
 

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
tres quarts d’onze 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 


