
 
ACTA DEL 13 DE MAIG DE 2013  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 05/2013 
Data: 13 de maig de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 21:55 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 del grup municipal CIU - 
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués. 
 
 
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 08 d’abril de 2013, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Modificació de la relació de persones titulars d els comptes corrents 

titularitat de l’Ajuntament.  
 

Atesa la reincorporació de la Secretària-Interventora habilitada, Sra. Esther Garrido 
Hernández, degut a la finalització del seu permís per maternitat.  
 
Atès la necessitat de nomenar-la, de nou, com a persona titular dels comptes 
bancaris titularitat d’aquest ajuntament, juntament amb el Sr. alcalde i el tresorer 
actuals. 

 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Habilitar com a Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Llobera, a la 
Sra. Esther Garrido Hernández (NIF 78152093 W), Secretaria- Interventora del SAT 
del Consell Comarcal del Solsonès. 
 



SEGON.- Procedir a la modificació del canvi de les persones titulars dels comptes 
bancaris titularitat d’aquest ajuntament modificant la signatura de l’interventora. 
 
TERCER.- Procedir a donar de baixa al Sr. José Antonio Romero Tomás, com a 
Secretari-Interventor accidental.  
 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Sra. Esther Garrido Hernández, secretària-
interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Sol·licitud de llicència d’autoconsum cunícula d e Jaume Badia. 

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

 
Vista la sol·licitud presentada al registre d’aquest ajuntament en data 15 d’abril de 
2013 i registre d’entrada 112 pel Sr. Jaume Badia Satorra com a titular de 
l’explotació ramadera amb marca oficial 392-AH situada a la casa Cantó, en la qual 
demana llicència d’activitat de producció per a 5 conilles, 1 mascle i l’engreix de les 
seves cries. 
 
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. Jaume Badia Satorra 
tindrà 5 conilles, 1 mascle i l’engreix de les seves cries a la casa Cantó, del TM de 
Llobera. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Badia Satorra. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acord.  
 

 
4. Aprovació, si s’escau, del conveni entre el Consell  Comarcal del 

Solsonès i l’Ajuntament de Llobera en relació al Pr ojecte bàsic i 
d’execució de les obres de condicionament de divers os camins, per a 
la prevenció d’incendis forestals a la comarca del Solsonès – anualitat 
2012 – (camí de l’Hostal Nou a Sant Climenç)  

 
Vist el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera en 
relació al Projecte bàsic i d’execució de les obres de condicionament de diversos 
camins, per a la prevenció d’incendis forestals a la comarca del Solsonès – anualitat 
2012 -  (camí de l’Hostal Nou a Sant Climenç; millora de vials i construcció d’un gual 
de formigó), que compta amb un pressupost total de 32.460,91 € (26.824,92 € i 
5.633,71 € d’IVA) 
 



Atès que l’esmentat conveni té com a finalitat reflectir els compromisos de 
cooperació entre el Consell Comarcal del Solsonès i aquest ajuntament, per al 
finançament de les obres incloses en el projecte esmentat, de conformitat amb 
l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2012 els 
ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la 
gestió forestal, la recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis, la 
diversificació de l’economia rural i transformació i la comercialització dels productes 
forestals. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Solsonès és el promotor de les actuacions i 
s’encarregarà de la seva preparació, adjudicació, execució i justificació; aquest 
aportarà amb la partida pressupostària corresponent del pressupost de l’exercici, la 
quantitat de 2.988,60 € i l’Ajuntament l’import de 627,61 €. Aquesta aportació 
econòmica tindrà lloc un cop executades les obres. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament 
de Llobera en relació al “Projecte bàsic i d’execució de les obres de 
condicionament de diversos camins, per a la prevenció d’incendis forestals a la 
comarca del Solsonès – anualitat 2012 -  (camí de l’Hostal Nou a Sant Climenç)” i 
procedir a la seva signatura.  
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 627,61 € amb càrrec a la partida 465.00/16 del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.   
  
 

5. Ratificació del conveni subscrit entre l’ajuntam ent de Llobera, la 
Parròquia de Sant Pere de Llobera i el Bisbat de So lsona relatiu al 
finançament de les obres de restauració de l’esglés ia de l’esmentada 
parròquia. 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Llobera (Solsonès), la Parròquia de 
Sant Pere de Llobera i el Bisbat de Solsona relatiu al finançament de les obres de 
restauració de l’església de l’esmentada parròquia. 
 
Atès que l’esmentat conveni té per objecte les garanties de finançament per la resta 
del cost de l’obra, per la qual cosa demana un compromís per escrit a la Parròquia i  
del Bisbat que aportaran en el termini oportú els diners per pagar la resta de les 
obres. 
 
Atès que l’ajuntament està disposat a ser el promotor i a que les factures vagin al 
seu nom sempre que la Parròquia i el Bisbat, mitjançant la signatura del present 
conveni, respongui dels pagaments, tenint present que la viabilitat del projecte 
depèn majoritàriament dels recursos aportats per la Parròquia i el Bisbat, serà 
aquesta part la que decidirà un cop acceptat un pressupost i determinat un 
contractista; finalment si es duen a terme totes les obres o la part més necessària 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 



 
PRIMER.- Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Llobera (Solsonès), la 
Parròquia de Sant Pere de Llobera i el Bisbat de Solsona relatiu al finançament de 
les obres de restauració de l’església de l’esmentada parròquia. 
  
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Parròquia de Sant Pere de Llobera i al 
Bisbat de Solsona.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords. 
 
 

6. Assumptes sobrevinguts. 
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat.  
 
 
(1) Inici de l’expedient d’alteració dels termes mu nicipals l’Olius i 
Llobera.  

 
Atès que verbalment s’ha arribat a un acord entre els ajuntaments de Llobera i Olius 
atès que hi havia una variació de superfícies experimentada per tots dos municipis 
arrel de la diferència entre la línia imposada per Governació i la proposada pels 
ajuntaments, resultant una superfície de 2,3 ha a favor d’Olius i que actualment 
consta com a TM de Llobera. 
 

Vista la memòria justificativa que s’adjunta a aquest acord, redactada pels serveis 
tècnics del Consell Comarcal del Solsonès. 
 
Atès que per acord de ple de data 4 d’abril de 2011 es va acordar l’inici d’un 
expedient d’alteració dels termes municipals d’Olius i Llobera, sense que es 
continuessin els tràmits legals per a l’efectivitat dels acords adoptats, i s’han produït 
variacions respecte l’acordat anteriorment, per la qual cosa, és convenient l’inici 
d’un nou expedient.  
 

En virtut de l’exposat al 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, i al Decret 244/2007, 
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llobera, pel vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres ACORDA: 

 
PRIMER.- Deixar sense efecte l’acord de ple de data 4 d’abril de 2011, pels motius 
exposats a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
SEGON.- Iniciar expedient d’alteració parcial del terme municipal de Llobera 
mitjançant la segregació d’una superfície de 2,3 ha per a la seva agregació al 
municipi limítrof d’Olius, d’acord amb les dades que consten a la memòria tècnica 
que s’adjunta.  
 



TERCER.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local en 
el termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de l’adopció del present 
acord, de conformitat amb l’article 9.2 del Decret legislatiu 244/2007, de 6 de 
novembre.  
 

QUART- Sotmetre l’expedient a informació pública, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, per 
termini de seixanta dies, perquè es puguin presentar les al·legacions que s’estimin 
pertinents. 

 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a la signatura de tots els 
documents necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
  

7. Donació de compte de decret d’alcaldia 
 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia de data 23 d’abril de 2013 , d’aprovació de la memòria valorada 
de Reforç de l’estructura absis de l’Església de Sant Pere de Llobera, redactada per 
l’arquitecte Ramon Padullés i Rossell, amb un pressupost total de 17.388,00 euros. 
 
Decret d’alcaldia de data 23 d’abril de 2013 , d’atorgament de llicència de 
segregació d’una superfície de 5.000 metres quadrats a practicar de la finca 
“Barcons” ubicada al polígon 1, parcel·la 72, del terme municipal de Llobera, per la 
instal·lació d’una bàscula municipal. 
 
Decret d’alcaldia de data 30 d’abril de 2013 , d’aprovació i ordenació de pagament 
de la factura núm. ES05596040 de National Pen National Products Ltda. Per import 
de 237,10 € en concepte de bolígrafs personalitzats per aquest Ajuntament. 
 
 

8. Aprovació de diverses factures i ordenació de pa gaments. 
 
Tot seguit s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament: 
 

BENEFICIARI  CONCEPTE IMPORT  

Joan Vilandeny Músic Festa Major 907,50 € 

Gimnàs Solsona Clàsses gimnàs gent gran mes abril 242,00 € 

Josep Barcons Reparar llums i posar protecció cables 44,21 € 

Impremta Dach Invitacions arrossada Festa Major 38,72 € 

Joan Garriga enginyer agrònom Honoraris projectes camins i senyals 968,00 € 

Portes Pensi Canvi pany local social 68,70 € 

Envernissats Marsol Reparar pany local social 78,65 € 

Consell Comarcal del Solsonès Recollida rural 1r-T 2013 1027,70 € 

 
 

9. Informes de presidència i de regidores. 
 
L’Alcalde informa de les següents qüestions: 



 
Primer.- L’ACM va informar que s’està treballant per modificar la normativa vigent 
que obliga a destinar tot el romanent de tresoreria de les entitats públiques a 
amortitzar l’endeutament pendent. 
 
Segon.- Proposa que les actuacions de manteniment de camins d’enguany, 
consistents en desbrossar, les dugui a terme el Sr. Ramon Travesset Viladrich, de 
la casa Coma. La resta de membres del ple s’hi mostren d’acord.  
 
Tercer.- Informa que fa uns dies va venir a l’ajuntament un treballador de l’empresa 
Telefònica, per muntar una cabina de telèfon públic al costat de l’ajuntament. 
S’acorda que el lloc més idoni per fer-ho és al costat del taulell d’anuncis.  
 
Quart.- En relació a la sol·licitud efectuada pel Jaume Vendrell Cererols, en la qual 
demana el projector propietat d’aquest ajuntament, s’acorda que en pot fer ús en 
qualsevol moment, sempre i quan no surti de les instal·lacions municipals, i amb la 
condició que si s’espatlla l’haurà d’arreglar. 
 
Cinquè.- Explica que la Sra. Florinda Plans, ha sol·licitat a l’ajuntament si està 
interessat en vendre a les instal·lacions municipals exemplars del seu llibre 
“Patrimoni agrari del baix Solsonès. L’hort” i a canvi, en regala un per a 
l’ajuntament. Tots els membres del consistori s’hi mostren d’acord. 
 
Sisè.- Proposa que el regidor Jaume Badia acudeixi en representació de 
l’Ajuntament de Llobera a la Festa de la Gent Gran  el proper 26 de maig, i que la 
despesa de 5 € pel dinar siguin assumida per l’ajuntament . 

 
 

El regidor Guillem Nadal Villanueva informa que el dia 25 de maig de 2013 va tenir 
lloc l’assemblea general de ADF Sòl Verd en la què es va acordar que el Sr. Josep 
Maria Pujantell sigui nomenat president i ell mateix assumirà el càrrec de 
vicepresident. 

 
 
10. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha.  
 
 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les deu menys cinc minuts 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 
 


