
 
ACTA DEL 16 DE SETEMBRE DE 2013  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     

ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 09/2013 
Data: 16 de setembre de 2013    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:30 hores a 21:45 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.  
 
Abans de l’inici de la sessió, l’Alcalde, en nom de tots els membres del consistori, 
felicita al regidor Rossend Davins pel seu casament.  
 
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 5 d’agost de 2013, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents.  

 
 
2. Determinació dels dies des festa local de l’exer cici 2014. 

 
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació on es sol·licita que s’estableixin 
dos dies de festa local per a l’any 2014, advertint que no es poden escaure en 
diumenge, ni en cap dels dies de festa oficials. 
 
De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/198, de 28 de juliol, i la Ordre 
EMO/202/2013, de 22 d’agost, publicada la DOGC núm. 6450, de 30 d’agost de 
2013. 
 
A proposta del president S’ACORDA per unanimitat dels membres: 
 
PRIMER.- Establir els dies 4 de març i 5 de maig de 2014 com a dies de festa local 
al municipi de Llobera per a l’any 2014. 
 



SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per tal 
que en tinguin constància als efectes oportuns. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots aquells 
documents que siguin necessaris per fer efectius aquests acords.  

 
 
3. Anul·lació de drets reconeguts de pressupostos tanc ats de l’exercici 

2012.   
 

Atès que per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal establir si les obligacions reconegudes procedents d’exercicis 
anteriors que resten pendents de pagament responen a obligacions efectivament 
exigibles actualment. 
 
Atès que per providència d’Alcaldia de data 3 de setembre de 2013 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes d’obligacions 
reconegudes en exercicis anteriors, pendents de pagament. 
 
Atès que l’informe de la intervenció formula la proposta raonada de les baixes 
d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors, pendents de pagament, en data 3 
de setembre de 2013. 
 
Atès que la Secretària formula l’informe de proposta favorable, en data 3 de 
setembre de 2013. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir en compte l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària. 

 
Cal considerar les regles 128 de la Instrucció de comptabilitat de l’Administració 
local i 86 de la Instrucció  simplificada, per als ens locals de menys de 5.000 
habitants. 
 
Cal considerar els articles 31.1 b, 59.4 i 84 de la Llei 30/192, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb relació a la 
consideració d’interessats, audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la 
notificació. 
 
Cal tenir en compte l’article 193.4 de la LRHL amb relació a l’òrgan competent. 
 

 Per l’exposat i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de €. El detall 
individualitzat de les quals són:  
 
OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAR: 
2012 203.00/92 Rènting fotocopiadora            788 € (baixa) 
 
DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAR: 
2010 450.80  Subvenció pla d’ocupació      691,93 € (baixa) 
 



 
SEGON.- Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa de 
les obligacions indicades. 
 
TERCER.- Exposar al públic aquest acord, donant un termini de 10 dies per 
presentar al·legacions i, si no es presenten, aquest acord quedarà definitivament 
aprovat. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui, a la signatura de tots els 
documents necessaris per fer efectius els presents acords. 
 

 
4. Sol·licitud de llicència d’activitats per autoconsu m a la Casa palet.   
 

Vista la sol·licitud presentada al registre general d’aquest ajuntament en data 28 
d’agost de 2013 per la Sra. Dolors Caelles Colell, en la qual demana llicència 
d’activitat per a la tinença per autoconsum de 5 conilles, un mascle i l’engreix de les 
seves cries, 29 places d’aviram i un èquid, a la Casa Palet del TM de Llobera.  
 
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, la Sra. Dolors Caelles Colell 
tindrà 5 conilles, un mascle i l’engreix de les seves futures cries, 29 caps d’aviram i 
un èquid, per autoconsum a la casa Palet, del TM de Llobera.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Dolors Caelles Colell.   
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per tal de fer efectius 
aquests acords.  
 
 

5. Assumptes sobrevinguts  
 

No n’hi ha.  
 

 
6. Donació de compte de decrets d’alcaldia.  
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia de data 22 d’agost de 2013 , de sol·licitud de subvenció al 
Departament de Benestar Social i Família, per  a l’execució del projecte d’activitats 
en l’àmbit de la joventut, per a l’exercici 2013. 
 
Decret d’alcaldia de data 23 d’agost de 2013 , d’adhesió de l’Ajuntament de 
Llobera a la iniciativa d’encarregar un informe a la Universitat de Lleida sobre 
propostes i modificacions i interpretacions de les lleis relacionades amb la seguretat 
al món rural. 
 



Decret d’alcaldia de data 27 d’agost de 2013 , d’acceptació del pagament del 
deute que la Generalitat de Catalunya ha tramès a l’Administració de l’Estat per a 
cobrar els imports pendents comptabilitzats amb anterioritat a 31.12.2012. 
 
Decret d’alcaldia de data 29 d’agost de 2013,  de delegació de les funcions 
d’alcaldia al tinent d’alcalde pel període comprès entre el 30 d’agost i el 6 de 
setembre de 2013.  
 
Decret del tinent d’alcalde de data 4 de setembre d e 2013, de sol·licitud de 
subvenció de 900 € a l’Institut Català de les Dones per a la realització d’un curs de 
ioga durant els mesos d’octubre i novembre d’enguany.  

 
 

7. 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  

Gràfiques Muval Sobres i impresos 237,16 € 

Cal Coll Material de neteja 64,35 € 

 
 
8.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Explica que s’ha rebut la resolució de la subvenció sol·licitada a l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs per a l’execució de les obres de subdivisió de la sala polivalent, 
que ha estat desestimatòria.  
 
Segon.- Mostra la carta de l’Associació de Propietaris REBROT rebuda a 
l’ajuntament, en la qual s’informa que des de la Diputació de Barcelona estan 
disposats a seguir finançant obres en camins forestals per a la prevenció d’incendis, 
sempre i quan hi hagi un cofinançament de la Diputació de Lleida.  
 
Tercer.- Informa que el Consell Comarcal ha fet arribar un escrit relatiu a la loteria 
de Nadal que enguany s’organitza per part de la Generalitat, per si es vol vendre 
algun talonari des de l’ajuntament. S’acorda adquirir-ne un, per vendre’ls als veïns 
de Llobera a les dependències de l’ajuntament.  
 
Quart.- Proposa que el proper ple ordinari es celebri el dia 4 de novembre. La resta 
de membres del consistori s’hi mostren d’acord.  
 
El regidor Guillem Nadal explica el projecte d’activitats per al qual s’ha demanat una 
subvenció al Departament de Benestar i Família (Secretaria de Joventut), que 
consisteix en la realització d’un curs de cuina per a joves, durant els mesos 
d’octubre i novembre d’enguany.  
  
 

9. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 



 
No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les vint-i-una quaranta-cinc hores, 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 
 
 
 
 


