
 
ACTA DE 4 DE JUNY DE 2012  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 06/2012 
Data: 4 de juny de 2012    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:20 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 –  
 
Esther Garrido Hernández, secretària interventora. 
 
Excusa la seva absència el regidor Rossend Davins Pujols.  
 
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 14 de maig de 2012, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents.  

 
 
2. Aprovació del mapa de capacitat acústica del mun icipi de Llobera.  

 
Vist el mapa de capacitat acústica del municipi de Llobera elaborat per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
D’acord amb el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n’adapten els seus annexos i la necessitat d’aprovar l’esmentat mapa 
per a que sigui d’aplicació la normativa que conté.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 

 
PRIMER.-Aprovar el mapa de capacitat acústica del municipi de Llobera. 

 



SEGON.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
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. Sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida per la Fira de l’Empelt 2012. 

 
Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la 
realització d’activitats firals, anualitat 2012 publicada al BOP 73 de 26 de maig de 
2012.  

 
Atès que l’organització de la Fira de l’Empelt enguany vol dur a terme la 9a edició 
de la Fira de l’Empelt.  

 
A proposta del President i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 

 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut de 1.600,00 €  a la Diputació de Lleida per tal de fer 
front a les despeses previstes per a l’organització de la Fira de l’Empelt 2012. 

 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde per a signar tots aquells documents que siguin 
necessaris per a fer efectius aquests acords. 

 
 
4. 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 per a la concessió d’ajuts a atorgar per al catàleg de 
programació de l’oferta cultural 2012 publicada al BOP núm. 75, de 31 de maig de 
2012. 
 
Atès que és subvencionable la contractació del músic que va actuar a la Festa 
Major del municipi 2012.  
 
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 
cobertura de les despeses derivades de la contractació de l’actuació musical de la 
Festa Major de Llobera d’enguany, d’acord amb la convocatòria esmentada a 
l’encapçalament.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  
 

 
5. Sol·licitud de canvi de titularitat d’explotació  cunícula a la Casa 

Moragueres. 
 

Vist l’escrit presentat en aquest ajuntament en data 30 de maig de 2012 pel Sr. 
Antoni Torruella Codina, en el qual comunica el canvi de titularitat de l’explotació 
ramadera cunícula amb marca oficial 392-BB situada a la Casa Moragueres, fins 
ara titularitat seva i en endavant de la Sra. Montserra Serena Ferrer.  

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



 
PRIMER.- Donar-se per assabentats que en endavant l’explotació ramadera 
d’autoconsum de conills amb marca oficial 392BB situada a la Casa Moragueres 
del TM de Llobera, és titularitat de la Sra. Montserrat Serena Ferrer.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Sra. Montserrat Serena Ferrer.  
 
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.  

 
 
6. Moció en defensa de les polítiques de suport als  centres especials de 

treball i a les polítiques d’inserció laboral de le s persones 
discapacitades. 

 
Tot seguit l’Alcalde presenta al Ple la següent moció, rebuda per part de la 
Secretaria de Política Municipal del grup Esquerra Republicana de Catalunya  i 
que literalment és com segueix: 
 
Atesa la gravetat del què representarà la disminució dels recursos destinats en els 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, recentment aprovats, en polítiques 
actives d’ocupació sobre les entitats socials catalanes i els col·lectius especials que 
atenen.  
 
Atesa la gravetat d’aquesta decisió que afecta especiament els col.ectius més 
vulnerables i, per tant, que necessiten major protecció, especialment en una època de 
greu crisi econòmica.  
 
Atesa que aquesta reducció en els Pressupostos Generals de l’Estat representa una 
rebaixa del 56% respecte la dotació de l’any 2011. 
 
Atès que es calcula, segons les dades de la Taula del Tercer Sector, que l’efecte sobre 
el nombre d’usuaris que deixaran de ser atesos a Catalunya en cas de tirar endavant 
serà de 34.124 persones distribuïdes de la següent manera: en programes de 
formació, 13.306; en programes d’orientació (IPI), 12.192; i en programes de foment de 
la inserció en l’empresa ordinària (Point+Treball amb suport), 8.626. 
 
Atès que l’impacte sobre el nombre d’usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran 
de ser inserits al mercat de treball.  
 
Atès que 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn mental dels Centres 
Especials de Treball poden ser acomiadats si no es prenen mesures compensatòries. 
 
Atès que es calcula que 908 professionals de les entitats social seran acomiadats.  
 
Atès que 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta 
reducció pressupostària. 
 
Ates que 22 entitats socials faran fallida o podrien haver de tancar.  
 
Per tots aquests motius, el grup municipals d’ERC proposa l’aprovació dels següents 
acords en el plenari municipal: 
 
PRIMER.- Manifestar el reconeixement del consistori a la tasca que desenvolupen les 
entitats del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i acompanyen les 
persones discapacitades en el seu procés d’inserció laboral i afirmar que la seva feina 
en aquests moments és més necessària que mai. En aquest sentit, el consistori de 
Llobera dóna suport al model català d’inserció de les persones amb discapacitats.  



 
SEGON.- Traslladar al Govern de Catalunya la necessitat de:  
 
a. Exigir al Govern de l’Estat el manteniment del programa d’inserció laboral de 

persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i amb 
una distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats d’inserció 
de persones amb discapacitat, tot establint un protocol d’actualització de les dades 
i el compliment de la normativa sobre serveis d’inserció laboral per a persones 
amb discapacitat.  

 
b. Mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa social, assegurant la 

subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari 
mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb dificultats 
especials i garantir els recursos necessaris que els nous llocs de treball ocupats 
per persones amb discapacitat amb dificultats especials s’hi puguin acollir. 

 
c. Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de l’administració 

per potenciar la compra de serveis i productes que produeix el tercer sector i, en 
particular, els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.  

 
d. Consensuar amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als 

Centres Especials de Treball que, a partir de la singularitat i l’especificitat 
d’aquests centres a Catalunya, inclogui mesures per a mantenir-ne la sostenibilitat, 
reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat financera i la 
competitivitat econòmica per mitjà de l’impuls de línies de negoci viables, formació 
i inversió. Alhora, aquesta pla també ha de preveure un model integral que inclogui 
les quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, 
característiques empresarials dels centres i localització territorial dels centres.  

 
e. Realitzar les gestions oportunes davant les entitats bancàries que han absorbit 

caixes catalanes per a què mantinguin el compromís que tenien les obres socials 
d’aquestes amb el tercer sector.  

 
f. Garantir l’estabilitat del tercer sector que col·labora en la inserció de persones amb 

discapacitat establint marcs contractuals de caràcter plurianual.   
 

TERCER.- Fer arribar els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 
departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya.  
 

 
Sotmès a votació, S’ACORDA per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Llobera 
a la moció i s’acorda tramete-la també a l’AMISOL.  

 
 
7. Ratificació de la signatura del Conveni de renov ació del conveni de 

creació i adhesió a l’Agrupació de municipis del su d del Solsonès 
(Projecte Actua: implementació participativa del PA I del Solsonès).  
 
Vist el document de renovació del Conveni de creació i adhesió a l’Agrupació de 
Municipis del Sud del Solsonès (Projecte ACTUA: implementació participativa del 
PAI del Solsonès) promogut per l’Associació l’Arada.  
 
Atès que aquest ajuntament està interessat en seguir formant part del projecte, el 
qual no comporta cap despesa econòmica.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 



PRIMER.- Aprovar la renovació del Conveni de creació i adhesió a l’Agrupació de 
municipis del sud del Solsonès (Projecte ACTUA: implementació participativa del 
PAI del Solsonès) i procedir a la signatura de la corresponent documentació. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Associació l’Arada.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a signar quants documents siguin necessaris 
per a l’execució del present acord. 

 
 
8. Assumptes sobrevinguts. 
 

Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat.  

 
(1) Contractació d’una empresa externa per a dur a terme els serveis 
de comptabilitat municipal.  

 
Vist el pressupost de l’empresa Fornell Consultors relatiu a la oferta per a la 
prestació dels serveis de comptabilitat municipal, inclosos l’enregistrament i 
tancament comptable, elaboració de la Memòria i confecció del Compte General, i 
procés telemàtic per a la Rendició de Comptes a la Sindicatura i al Tribunal de 
Comptes, el qual ascendeix a l’import total de 1.260,00 € més l’IVA corresponent.  
 
Atès que de conformitat amb els articles 138.3 i 111 del Reial Decret legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre pel que s’aprova el text refós de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector Públic, la present contractació és considerada menor de 
serveis i els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional 
necessària per realitzar la prestació, complint les normes que estableix l’article 111.  
 
Per l’exposat el ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Contractar l’empresa Fornell Consultors, per a la prestació dels serveis 
de comptabilitat municipal amb el contingut del document de la oferta que 
s’accepta i aprovar el pagament del 50 % de l’import total a l’inici dels treballs.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa Fornell Consultors. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a signar quants documents siguin necessaris 
per a l’execució del present acord. 
 

 
9. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia  de data 26 d’abril de 2012,  de transferència al Consell 
Comarcal del Solsonès del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya 2011, en concepte de recollida rural i/o selectiva, i altres serveis 
supramunicipals.  
 
Decret d’alcaldia  de data 16 de maig de 2012,  d’aprovació de la factura núm. 
10/12, de data 27 de març de 2012 emesa per l’empresa STOA propostes culturals 



i turístiques SL per import de 2.800 € i d’aprovació de la factura núm. 13/2012, de 
data 2 de març de 2012 emesa per l’Associació l’ARADA per import de 200 €, i 
ordenació dels pagaments.  

 
 
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  

Cal Coll Aigües 36,75 €  

Gimnàs Solsona Classes de gimnàs 243,00 € 

Can Solvi Sopar de reis 99,36 € 

Distribucions Feu Sopar de reis 133,11 € 

Consulting Economia Local Comptes 2011 1.416,00 € 

 
 

11. Informes de presidència i regidories. 
 

L’Alcalde informa de les següents qüestions: 
 

Primer.- En relació a la denúncia efectuada a un veï del municipi per la tinença de 
gossos sense les condicions legals establertes, s’acorda enviar una segona carta 
informativa de la normativa aplicable amb l’advertiment de la incoació d’un 
procediment sancionador si no es regularitza la situació el més aviat possible.  

 
Segon.- L’Alcalde proposa dur a terme una actuació de desbrossada camins abans 
de l’inici del temps de sega, d’acord amb l’import pressupostat enguany per aquest 
concepte (3.000 €). LA resta de membres del ple, s’hi mostren d’acord.  
 
Tercer.- Explica la convocatòria de les diferents línies de subvencions convocades 
per l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Estudiades les propostes, s’acorda encomanar la 
redacció d’un projecte per a la subdivisió de la sala polivalent amb la instal·lació 
d’una cortina i la construcció d’una porta d’accés a l’escenari, per tal de sol·licitar 
un ajut per finançar aquesta actuació dins la convocatòria esmentada.  
 
Quart.- Els Mossos d’Esquadra es van oferir per realitzar una xerrada informativa al 
municipi pels robatoris que s’estan duent a terme últimament a la comarca. 
Acorden organitzar-la cap al mes d’octubre, un cop finalitzada la època de la sega. 
 
Cinquè.- Informa que avui ha rebut la visita de membres de l’empresa 
Festacatalunya.cat , que han proposat a l’ajuntament sortir a la pagina web fent 
propaganda de les festes municipals per un cost anual de  240 €. S’acorda parlar-
ne més endavant.  
 
Sisè.- Explica que el proper divendres a les set de la tarda es farà la presentació 
del projecte “Territori de Masies” a l’Ajuntament de Solsona, en la qual ell mateix es 
farà càrrec de la cloenda de l’acte.  
 
 
El regidor Guillem Nadal explica el conveni tramès pel Consell Comarcal per a la 
prestació dels serveis d’una persona que actuarà com a dinamitzador rural amb 



presència als municipis, i que té un cost anual de 250 €. Proposa no subscriure el 
conveni enguany, atès que ja ha estat redactat el Pla local i per tant no podrà 
donar suport en aquesta tasca. Es comunicarà per escrit al Consell. 
 
També comenta la passada reunió per la organització de la Fira de l’Empelt 
d’enguany, que compta amb dos nous membres, la Dolors Caelles i l’Isidre de 
Guerres. 

 
 
12. Precs i preguntes.  
 

No n’hi ha.  
 

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


