
 

ACTA DEL 12 DE GENER DE 2015 DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: ordinària 
Número: 1/2015 
Data: 12 de gener de 2015     
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 20:00 hores a 20:55 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 – (s’incorpora a la sessió durant la 

lectura del punt 2) 

 
Excusa la seva absència el regidor Joan Vendrell Segués 
 
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 1 de desembre de 2014, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
2. Sol·licitud de llicència d’activitat de producció i reproducció de conills 

per autoconsum a la casa Bertrans.   
 
Vista la sol·licitud presentada al registre general d’aquest ajuntament en data 4 de 
desembre de 2014 pel Sr. Florenci Vilaseca Montanyà, com a titular de l’explotació 
ramadera situada a la casa Bertrans, 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. 
 
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. Florenci Vilaseca 
Montanyà tindrà 5 conilles, un mascle i l’engreix de les seves futures cries per 
autoconsum a la casa Bertrans, del TM de Llobera.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Florenci Vilaseca Montanyà.  
 
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. Sol·licitud de col·laboració econòmica de COFESTAS per a 
l’organització de a Festa de Sant Antoni Abad 2015.  

 
Vista la sol·licitud entrada en aquest Ajuntament el dia 21 de novembre de 2014, 
amb número 357, presentada pel Sr. Ramon Erola Costa, en nom i representació 
de COFESTAS (Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès), i en 
la què es demana col·laboració econòmica per fer front a les despeses de 
l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat a la ciutat de Solsona, els dies 17 i 18 
de gener de 2015.  

 
Atès que aquesta subvenció està prevista al pressupost nominativament. 

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

 
PRIMER.- Atorgar un ajut econòmic de 60,00 € a COFESTAS (Comissió de Fires i 
festes de Sant Antoni Abat del Solsonès), per tal de col·laborar en les despeses de 
l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat a la ciutat de Solsona 2015. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Erola Costa, en nom i representació 
de COFESTAS. 

 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  

 
 
4. Sol·licitud de col·laboració econòmica per a les despeses de la lliga 

comarcal de botifarra de la temporada 2014-2015. 
 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Caelles Colell actuant com a 
representant del municipi de Llobera a la Lliga Comarcal de Botifarra, presentada a 
aquest Ajuntament, amb registre d’entrada número 353 el dia 17 de novembre de 
2014, en la qual sol·licita un ajut econòmic per a fer front a les despeses que 
comporta l’organització de la lliga comarcal de botifarra 2014-2015. 
 
Per tot això, per unanimitat dels membres S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 100 € a la Sra. Dolors Caelles Colell que actua com a 
representant del municipi de Llobera a la lliga comarcal de botifarra per a fer front a 
les despeses d’organització de la lliga comarcal de botifarra 2014-2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Sra. Dolors Caelles Colell en representació del 
municipi de Llobera a la lliga comarcal de botifarra.  
 



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.  

 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels Estatuts del 

Consorci local Localret.  
 

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Llobera en forma part com a ens consorciat. 

 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de 
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, 
i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en 
la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 
laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el 
marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 



L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o 
pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi 
titulació superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o 
per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la 
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El 
Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de 
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, 
de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al 
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts 
als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 

 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  



b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  

 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret 

de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del 
Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu 
en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
 

Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 

restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca 
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc 
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci”. 
 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts 
i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si 
no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
 



Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de 
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes 
corresponents”. 
 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de 
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès 
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini 
de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo 
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 
 A C O R D S  

 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària 
de 27 de novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment. 

 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 

 
Sotmès a votació l’acord S’APROVA per unanimitat dels assistents. 

 

 
6. Assumptes sobrevinguts.       
 

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

 

(1) Sol·licitud de col·laboració econòmica de la Societat de Caçadors 
Esportius de Llobera per a les despeses de la Lliga comarcal de tir al 
plat 2014-2015. 

 
Vista la sol·licitud presentada per la Societat de Caçadors esportius de Llobera en 
data 12 de gener de 2015, en la qual sol·licita un ajut econòmic per fer front a les 
despeses de la lliga comarcal de tir al plat 2014-2015. 



Vista la voluntat dels membres del ple de col·laborar econòmicament amb aquesta 
activitat.  
 
Per l’exposat, i per unanimitat dels membres S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Atorgar un ajut de 120 € a la Societat de Caçadors Esportius de Llobera 
per a les despeses de la Lliga comarcal de tir al plat 2014-2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Angrill Cots en representació de la 
Societat de Caçadors Esportius de Llobera.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquets acords. 

 
 
7. Donació de compte de decrets d’alcaldia.      
 

Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 
Decret d’alcaldia Núm. 42/14, de 16 de desembre de 2014, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 43/14, de 16 de desembre de 2014, d’adhesió de 
l’Ajuntament de Llobera al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2014. 
 
Decret d’alcaldia Núm. 44/14, de 22 de desembre de 2014, d’obertura d’un 
període d’informació prèvia de dos mesos per a conèixer les circumstàncies de la 
possible infracció urbanística per la ubicació de la tanca perimetral de la finca 
Montraveta.  
  
Decret d’alcaldia Núm. 45/14, de 29 de desembre de 2014, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.  
 
Decret d’alcaldia Núm. 1/15, de 2 de gener de 2015, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 

 

8. Aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.  
 

Tot seguit, s’aproven les següents factures i se n’ordena el seu pagament: 
 

BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT (€)  

Rosa Montaña Mitjana Classes gimnàstica desembre 211,75 € 

Ferreteria Vilbar Material per locals 2,92 € 

Coinsa Colell instal.lacions S.L. Reparacions diverses  256,10 € 

Maquinària Agrofestal Pujol Material per motoserra 35,28 € 

Bloc 27 S.L.L. Material per oficina 36,46 € 

Mat. Const. Jordi Vilar S.L. Material per locals 89,82 € 

Distribucions Feu S.L. Festa cagatió i reis 187,44 € 



Sistemas Digitales Catalunya Còpies fotocopiadora 36,98 € 

Helios Consulting Group Manteniment anual LOPD 137,34 € 

Ascensores Galo S.L.U. Manteniment ascensor 238,35 € 

Fusteria Joan Rafart S.L. Repassar fusteria edificis 375,79 € 

       
 

9.  Informes de presidència i de regidories. 
 

El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Primer.- Divendres vinent es farà el proper Consell d’Alcaldes a l’Ajuntament de 
Llobera a les 7 de la tarda. 
 
Segon.- Informa que es va rebre la contesta a la demanda del Departament de 
Governació de la Generalitat en el procediment contenciós contra l’acord de 
delimitació municipal entre Llobera i Torà. S’ha concedit un termini per a què aquest 
ajuntament presenti un escrit si ho creu convenient. L’alcalde explica que no es 
considera adient contestar per escrit en aquest moment processal.  
 
Tercer.- En relació a la convocatòria dels ajuts per a realitzar actuacions amb àrid 
reciclat de residus de la construcció, de l’Agència Catalana de Residus, proposa 
sol·licitar l’ajut per arranjar diversos camins municipals que es troben en mal estat. 
S’ACORDA per unanimitat sol·licitar a l’enginyer agrònom Joan Garriga una 
memòria valorada per a demanar l’esmentat ajut.  

 
Quart.- Explica que ja ha estat formalitzada a l’empresa MONFISCAL la 
comunicació del canvi de serveis de gestoria, que en endavant prestarà la gestoria 
Tegecom de Solsona.  
 
Cinquè.- En relació al proper ple ordinari, que pertoca celebrar-lo el proper 2 de 
febrer, proposa suprimir la sessió plenària i convocar la propera el dia 2 de març, 
atès el poc volum d’expedients que actualment han d’acordar-se per sessió 
plenària. La resta de membres presents del ple s’hi mostren d’acord.  

 
 

El regidor Jaume Badia informa que com tradicionalment es ve fent els últims anys, 
està prevista la organització d’un sopar amb totes les persones col·laboradores de 
la festa de reis d’enguany, la despesa del qual és assumida per l’ajuntament.  

 
 

10. Precs i preguntes. 
 

No n’hi ha. 
 
 

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

 


