
 
ACTA DEL 4 D’AGOST DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 9/2014 
Data: 4 d’agost 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 2 de juny de 2014 i de la sessió extraordinària del dia 21 de juliol 
de 2014, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents. 

 
 
2. Aprovació del compte general de l’exercici 2013.   
 

Vist el compte general de l’exercici 2013, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre aquesta, i el Dictamen d’aquesta Comissió 
emès en data 27 de maig de 2014. 
 
Considerant que el compte general s’ha exposat al públic als efectes de presentació 
d’al·legacions, reclamacions, objeccions o observacions, mitjançant anuncia al 
Butlletí oficial de la Província de Lleida núm. 113/0 de 30 de juny de 2014, i durant 
el termini establert no s’han presentat al·legacions, segons consta en el certificat de 
Secretaria de data 29 de juliol de 2014. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat:  



 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’exercici 2013. 

 
SEGON.- Rendir el compte general aprovat i tota la documentació que integra 
l’expedient a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com 
s’estableix en l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de hisendes locals 
aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Aprovació del conveni amb l’Escola de Llobera pe r a la cessió d’ús de 

la segona planta del local d’entitats de Llobera.     
 

Vist el conveni entre aquest ajuntament i l’Escola de Llobera, mitjançant el qual es 
cedeix l’espai destinat a biblioteca, el local d’entitats del municipi, el qual s’adjunta 
com Annex I.  
 
Atès que la necessitat d’aquest conveni deriva de la previsió del nombre de 
matriculacions d’alumnes a l’Escola de Llobera per als propers dos cursos escolars, 
que suposa la falta d’espai al centre docent actual.  
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest ajuntament i l’Escola de Llobera per a la 
cessió d’ús de la segona planta del local d’entitats de Llobera i procedir a la seva 
signatura.  
 
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquest acords. 
 
 

4. Sol·licitud d’exempció de manteniment del lloc d e treball de secretaria 
intervenció i de deixar sense efecte l’agrupació vi gent.  
 
L’Alcalde proposa la retirada de l’ordre del dia del present punt d’aquest ple. La 
resta de membres manifesten la seva conformitat, per tant, S’ACORDA per 
unanimitat la retirada d’aquest punt.  

 
 
5. Donació de compte de l’informe de morositat del segon 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 segon 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 segon 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.   

 
 
6. Sol·licitud de col·laboració econòmica del Sr. I van Vila per sufragar les 

despeses de l’equip de Llobera a la lliga comarcal de futbol sala.   
 

Vista la sol·licitud presentada en data 16 de juny pel Sr. Ivan Vila per sufragar les 
despeses de l’equip de futbol sala de Llobera a la lliga comarcal. 
 
 Atès que aquest ajut està previst nominativament al pressupost vigent. 
 
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut al Sr. Ivan Vila per import de 450 € per a les despeses de 
l’equip de futbol sala de Llobera a la lliga comarcal 2013-2014. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’interessat.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per signar tots aquells 
documents necessaris per fer efectius aquests acords.  
 
 

7. Assumptes sobrevinguts.    
 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, 
S’APROVA per unanimitat.  
 
 
(1) Suport dels ajuntaments del Solsonès al dret a decidir. 
 
En resposta al clam popular de l'11 de setembre de 2012 i al resultat de les 
eleccions del 25 de novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va 
aprovar, el dia 23 de gener de 2013, la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir 
del poble de Catalunya. 
 
Es va acordar iniciar, així, el procés per exercir el Dret a Decidir, per tal que el 
Poble de Catalunya –que, per raons històriques i de legitimitat democràtica, té 
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà- pugui decidir el seu futur polític col·lectiu. 
Després de la Via que va enllaçar ciutadans des del riu Sènia fins al Pertús, el 12 
de desembre de 2013 els partits que representen una àmplia majoria parlamentària 
van acordar la data i la pregunta de la CONSULTA. 
 
 
Ara resta que el President de la Generalitat faci la CONVOCATÒRIA de la 
CONSULTA. 
 



Els catalans volem decidir com volem viure, i volem fer-ho exercint un dret bàsic i 
essencial en democràcia: el dret de VOT. 
Per això, des de l'AJUNTAMENT DE LLOBERA donem, formalment, el nostre 
suport a la convocatòria i celebració de la  CONSULTA amb aquest COMPROMÍS. 
 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Llobera ACORDA per unanimitat: 
 
1. Assumir i manifestar el nostre COMPROMÍS i disposició a cooperar amb les 

nostres institucions per a fer possible l'organització de la Consulta del 9 de 
novembre d'enguany i donar suport al President de la Generalitat quan faci la 
CONVOCATÒRIA d'aquesta CONSULTA. 

 
2. Fer arribar aquest COMPROMÍS a l'Assemblea Nacional Catalana abans 

d'aquest 11 de setembre perquè, de forma conjunta amb d'altres organitzacions 
del teixit associatiu de Catalunya, el facin arribar a la Presidència del Parlament 
de Catalunya en el moment que sigui més convenient. 

 
 
8. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 21/14, de 5 de juny de 2014,  d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 22/14, de 27 de juny de 2014 , d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 23/14, de 3 de juliol de 201 4, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 24/14, de 16 de juliol de 20 14, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 25/14, de 22 de juliol de 20 14, de concessió de llicència 
d’obres al Sr. Antoni Barcons Mascaró per a canviar les teules de la granja de la 
casa Cal Melsió.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 26/14, de 25 de juliol de 20 14, d’habilitació del Sr. Jose 
Antonio Romero Tomás i la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont com a secretaris 
interventors de l’Ajuntament de Llobera durant el període de vacances de la 
secretària.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 27/14, de 25 de juliol de 20 14, d’aprovació del “Projecte 
de neteja, ordenació i manteniment d’espais públics de Llobera” i sol·licitud de 
participació al Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades, al 
qual s’acull el Consell Comarcal del Solsonès.  
 

 
9. 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 (€)  

Administració Oberta Cat. Certificat personal Mireia Solé 29,89 

Ferrer & Ojeda  Assegurança responsabilitat civil 975,00 

Fornell Consultors SLP Quota mensual juliol 248,05 

Quilometratge Esther Segon trimestre 2014 76,00 

Cal Coll 1935 Solsona SL Material neteja 54,50 

Consell Comarcal del Solsonès 2n trimestre SAT 2014 884,39 

Consell Comarcal del Solsonès 2n trimestre serveis socials 2014 740,79 

Consell Comarcal del Solsonès 2n trimestre recollida rural 2014 1.252,28 

       
 
10.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Informa de l’ajut concedit per la Diputació de Lleida, per a la instal·lació 
d’un parc de gimnàstica per a la gent gran, que s’instal·larà al costat de la pista 
esportiva.  
 
Segon.- S’han concedit els ajuts sol·licitats al Consell Comarcal de 250 € per la Fira 
de l’Empelt i de 100 € per la Festa Major de Peracamps i Llobera.  
 
Tercer.- Mostra l’escrit rebut de l’Institut d’Estudis Catalans en resposta a la carta 
enviada relativa a la denominació del Dolmen de la Vila al Nomenclàtor Oficial de 
Toponímia de Catalunya.  
 
Quart.- Proposa l’actualització de la web de l’ajuntament o l’elaboració d’una nova 
web municipal. S’acorda sol·licitar tres pressupostos a diferents empreses.  
 
Cinquè.- Respecte al projecte de senyalització turística que està promovent el 
Consell Comarcal, explica que s’ha demanat a aquest ajuntament el dibuix de les 
plantes de les esglésies del municipi de les quals s’inclourà la seva senyalització a 
l’esmentat projecte.  
 
Sisè.- Proposa que el proper ple ordinari sigui celebrat el proper 15 de setembre. 
S’acorda per unanimitat el canvi de dia de la propera sessió ordinària del ple.  
 

 
11. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
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 



ANNEX I. Acta núm. 09/2014 
 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA I L’ESCOLA DE  LLOBERA PER A LA 
CESSIÓ D’ÚS DE LA SEGONA PLANTA DEL LOCAL D’ENTITAT S DE LLOBERA 

 
 
Llobera, 15 de juliol de 2014 
 

REUNITS: 
 
D’una part el Sr. Josep Colell i Solé, Alcalde-president de l’Ajuntament de Llobera, actuant en el 
seu nom i representació, segons acord del Ple de data  
 
I de l’altra la Sra. Marta Barrera Vilà, amb DNI 39337265C, Directora de l’Escola de Llobera, i en 
representació d’aquesta. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament en la qualitat en què intervenen la capacitat d’obrar 
necessària per atorgar aquest conveni i  aquest efecte 
 

EXPOSEN: 
 

Que l’Ajuntament és propietari de l’edifici anomenat Local d’Entitats situat a la Plaça de 
l’Església de l’Hostal Nou i que consta de tres plantes: baixos, primera planta i segona planta. 
 
Que mitjançant escrit de data 26 de maig de 2014 l’Escola de Llobera ha comunicat a 
l’ajuntament que de cara al curs vinent i per als propers dos cursos, les previsions de 
matriculació superen els 20 alumnes i pel que fa als espais de l’edifici de l’escola són massa 
reduïts i no arriben al mínim d’espai recomanat d’acord amb la ràtio m² x alumne/a, per la qual 
cosa cal disposar d’un nou espai per a la nova aula que serà necessària, proposant la ubicació 
en alguna de les instal·lacions que el municipi ja té construïdes.  
 
Que constitueix l’objecte del present conveni la segona planta de l’edifici esmentat en l’apartat 
anterior, fins ara utilitzada com a biblioteca.  
 
Per tot això les parts  
 

DISPOSEN: 
 

Que l’Ajuntament de Llobera cedeix, gratuïtament, l’ús de la segona planta de l’Edifici d’Entitats 
a l’Escola de Llobera, que l’accepta, amb subjecció a les següents clàusules: 
 
PRIMERA.- La durada del present conveni és de dos cursos escolars, esgotant per tant la seva 
vigència, a la data finalització del curs escolar 2015-2016. No obstant, durant el període de 
matriculacions del curs vinent, es revisarà la conveniència de la rescissió del present conveni, 
valorant si es mantenen les circumstàncies que donen lloc a aquesta cessió.  
 

SEGONA.- L’Escola de Llobera farà ús del local objecte d’aquest conveni (conegut com a 
biblioteca) per a la realització de les activitats educatives que li són pròpies durant l’horari lectiu 
establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
TERCERA.- L’Ajuntament de Llobera assumirà les despeses ocasionades amb motiu de la 
utilització de l’espai de la biblioteca per part de l’escola sempre i quan estiguin relacionades amb 
l’activitat educativa i que són les següents: 
 

- Despeses de climatització 
- Despeses de neteja de les dependències 
- Despeses de llum i aigua 
- Telèfon 



 
La resta de despeses no incloses en aquest conveni seran assumides per l’Escola, que compta 
amb el suport del Departament d’Ensenyament per a disposar de tot el material educatiu 
necessari.  
 
QUARTA.-  L’Escola de Llobera es compromet en tot moment a facilitar la coordinació amb altres 
activitats de caire social i cultural que s’organitzin en aquest espai, en horaris no lectius. En 
aquest sentit, l’ajuntament haurà de comunicar la petició d’ús del local amb antelació suficient 
per a una correcta organització de l’espai. 
 
CINQUENA.- En cap cas l’Escola de Llobera podrà cedir a un tercer l’ús de les instal·lacions 
descrites en aquest conveni sense la prèvia autorització de l’ajuntament. 
 

SISENA.- En cas que calgui realitzar actuacions de manteniment i/o reparació de les 
instal·lacions, la direcció de l’Escola ho comunicarà a l’ajuntament, que es farà càrrec de 
realitzar-les en el termini adequat per a permetre el normal funcionament de l’Escola, sense que 
en cap cas l’Escola pugui dur-les a termes per ella mateixa sense la prèvia autorització expressa 
per fer-ho.  
 
 
I, perquè així consti les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte. 
 
 

Ajuntament de Llobera   Escola de Llobera    
   
 
 

 
 
  Alcalde president         Directora     

 
 


