
 
ACTA DEL 12 DE MAIG DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 6/2014 
Data: 12 de maig de 2014     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 21:00 hores a 22:00 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 7 d’abril de 2014 i de la sessió extraordinària del dia 28 d’abril de 
2014, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Donació de compte de l’informe de morositat del primer trimestre de 

l’exercici 2014.  
 

L’Alcalde dóna la paraula a l’interventora, que explica que en virtut del que estableix 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’adjunten els informes trimestrals presentats per l’interventora 
municipal, sobre el compliment dels terminis  previstos a la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, per al pagament de les obligacions de casa entitat local, que inclou el número i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a la data de 
finalització de cada trimestre, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2014, i es 
procedeix a detallar el resum de la informació.  
 
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 



 
PRIMER.- Ratificar els informes trimestrals sobre el compliment de terminis 
previstos en el pagament de les obligacions de l’entitat local del primer trimestre de 
l’exercici 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.   

 
 
3. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleid a per a la Fira de 

l’Empelt 2014.   
 
Vist l’Edicte de convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals de 
les comarques de Lleida per a la realització d’activitats firals, anualitat 2014, 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 67, de 7 d’abril de 2014, i 
les Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats locals de les 
comarques de Lleida, per a la realització d’activitats firals, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Lleida en sessió de data 16 de març de 2012. 
 
Atès que les despeses d’organització de la Fira de l’Empelt de Llobera poden ser 
subvencionades per l’esmentada convocatòria.  
 
Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida, d’acord amb la convocatòria i 
les bases esmentats a la part dispositiva d’aquest acord, per import de 1.600 € per 
a finançar part de les despeses ocasionades per l’organització de la Fira de l’Empelt 
de Llobera de l’any 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.  

 
 
4. Assumptes sobrevinguts.    
 

No n’hi ha.  
 

 
5. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 12/14, de 9 d’abril de 2014,  de sol·licitud d’un ajut a la 
Diputació de Lleida de 2.238,50 € per a l’activitat de gimnàstica per a la gent gran 
del municipi de Llobera.     
 
Decret d’alcaldia Núm. 13/14, de 15 d’abril de 2014 , de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Jordi Llatjós Sanuy per a una instal·lació de reg amb dipòsit a cel 
obert amb grup de pressió, a la finca “El Planot”. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 14/14, de 22 d’abril de 2014 , de contractació per màxima 
urgència de la Sr. M. Àngels Esteban Caelles per a la cobertura de la baixa per 
incapacitat temporal de la Sra. Dolors Caelles Colell.    
 



Decret d’alcaldia Núm. 15/14, de 25 d’abril de 2014 , de contractació per màxima 
urgència de la Sra. Mireia Solé Creus per a la cobertura de la baixa per incapacitat 
temporal de la Sra. Sara Torrecillas Angrill.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 16/14, de 24 d’abril de 2014 , d’aprovació del conveni 
entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Llobera per a la 
implementació del dinamitzador/a rural a la comarca del Solsonès.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 17/14, de 29 d’abril de 2014 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament. 
 
 

6. 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  

Maquinaria Agrof. Pujol Oli desbrossadora 20.40€ 

Cal Coll Material neteja 32.50€ 

Federació Cat. Municipis Quota associat 2014 43.84€ 

Fusteria Joan Rafart SL Reparar porta armari caçadors 25.52€ 

Estació Servei Setelsis SL Compra gasolina desbrossadora 21.42€ 

Fornell Consultors SLP Procés contable 2013 i liquidació 873.03€ 

       
 
 
 
7.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- En relació a la propera marató de sang que es farà el dia 6 de juny a 
Solsona, s’acorda que es faran cartes des de l’ajuntament per als veïns del 
municipi. 
 
Segon.- En relació a les actuacions de manteniment de camins que és necessària 
fer properament als camins del municipi, s’acorda sol·licitar tres pressupostos.  
 
Tercer.- Informa que el proper 26 de maig es farà la Comissió Especial de Comptes 
per a aprovar el compte general de l’exercici 2013 i recorda que el proper ple 
ordinari serà el dia 2 de juny. 

 
 

8. Precs i preguntes. 
 

El regidor Joan Vendrell demana si està enviada la carta a l’Institut d’Estudis 
Catalans, tal com es va acordar al passat ple, el relació a la denominació del 



dolmen de la vila al Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya. L’Alcalde 
respon que si que està enviat l’escrit i s’està esperant resposta. 
 

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


